
Spækhugger klubben 


Nyhedsbrev juli 2019 

Velkommen 
Først et velkommen de 30 nye Spækhugger ejere, som er kommet til det sidste års tid.

Vi, der har haft Spækhugger i mange år, er sikre på, at I vil få megen fornøjelse af jeres nye båd.


Som klub for alle Spækhuggere vil vi meget gerne understøtte med rådgivning om stort og småt, 
så du kan få størst mulig sejlerglæde.

Du kan starte på vores hjemmeside 

http://www.spaekhugger.dk/teknik/vejledninger/

Har du brug for en mere håndholdt vejledning, så kontakt bestyrelses medlemmerne 

http://www.xn--spkhugger-h3a.dk/klubben/bestyrelsen/.

Hvis vi ikke har svaret, så kender vi helt sikkert en, der har.


Nyheder 
Aarhus 2 star; her blev Spækhuggerne med 19 tilmeldte og 18 på startlinjen, den suverænt største 
klasse.

Der var frisk luft lørdag så kun 86 ud af 126 startene nåede til Ballen lørdag, men 17 Spækhuggere 
var stadig med.

DEN 109 Canasta slog samlet DEN 74 Kejser Trøjborg med 20 sekunder og DEN 152 Freja kom 
på 3. pladsen.


Sjælland Rundt havde 8 Spækhugger til start som den største klasse.

DEN 210 Towanda kom først med DEN 135 Igenbrug og DEN 130 Itsi Bitsi på 2. og 3. pladsen.

Faktisk var de 4 første Spækhuggere også de første overalt på DH - det er lige som i gamle dage!


Generalforsamling 2019 
Afholdes sammen med DM i Aarhus.

Her mødes vi torsdag den 22. august kl.20

Adressen er Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Ester Aggebosgade 80, 8000 Aarhus C.

Dagsorden som beskrevet i vedtægterne.

Spækhuggeren har 50 års jubilæum i 2020, så hvordan vi skal fejre det, kommer vi helt sikkert til 
at drøfte.

Alle medlemmer er velkomne - også selv om du ikke sejler DM.


DM 2019 22-23-24 august 
Aarhus Sejlklub er vært og er klar.

Vi afvikler stævnet sammen med Albin Express, som vi også gjorde det i 2015.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter er rammen på land. 

Alle både ligger ved broen lige neden for. 

Overnatnings muligheder er i kølbåde i havnen, som vi låner, i telt eller campingvogn lige ved 
siden af din båd eller (for de få) i Sejlsportscentrets værelser (mod særskilt betaling).

Vores chefkok Tina Jarvig, som fik masser af ros under VM i 2018, vil helt sikkert sammen med 
hendes hold kunne stille din sult på et højt niveau.


Alle er velkomne. 

Vinderen af DM er helt sikkert erfaren, men vi vil rigtig gerne have alle med.

Så selv om du ikke synes, at du er super skarp på banesejlads, skal det ikke det skal holde dig 
tilbage.
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Vi har tradition for at sejle “ordentligt” og de erfarne ved godt, at de skal give lidt mere plads til 
dem, de ikke har set før.

Du vil til gengæld lære en masse og møde nye sejlervenner.


Alt om stævnet finder du på 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/spaekhuggerexpressdm2019#!/


Masterør 
Spækhugger klubben har forsat nye masterør til salg.

Vi har 6 tilbage af de 25 vi fik lavet i 2015.

Prisen er 5.000 kr ab. Aarhus.


Mange sejler hilsner


Jesper Andersen
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