
Hjælp os med at holde sejlsporten i Aarhus oven vande 
 
Kære sejlerven 
 
Sejlsporten har stor betydning for mange mennesker og Aarhus som by. Sejlsporten er byens 
signatursport, og den er med til at skabe international interesse for Aarhus. Sejlsporten er 
en kilde til uforglemmelige oplevelser, og for mange er den endda en livsstil. Sejlsporten er 
noget, vi alle værner om. 
 
VM i sejlsport i 2018 og The Ocean Race ’fly by’ var events, som gav os alle noget at smile af. 
I 2021 venter flere internationale stævner i Aarhus, mens 2022 markerer det første stopover 
i The Ocean Race nogensinde på dansk grund i Aarhus. Desværre har Corona krisen sat sit 
tydelige aftryk på idræts- og foreningslivet i Danmark, hvilket kan få alvorlige konsekvenser 
for afvikling af store stævner og events i Aarhus for fremtiden. 
 
De succesfulde events på aarhusiansk grund – såvel tidligere som kommende – er et resultat 
af et tæt samarbejde mellem sejlklubberne og Sailing Aarhus. Samarbejdet og frivilligheden 
er livsnerven for afvikling af internationale events. Intet samarbejde – ingen mega-events. I 
2020 er næsten alle aktiviteter i Sailing Aarhus aflyst eller udskudt på grund af Corona 
krisen, som truer med at bremse den ellers positive udvikling for sejlsporten i Aarhus. 
 
Derfor har sejlklubberne på tværs i samarbejde med Sailing Aarhus iværksat en kampagne 
med titlen ’Set Sail With Aarhus’. Formålet er at kaste en økonomisk redningskrans ud til 
Sailing Aarhus og sejlsporten i Aarhus, så vi i fremtiden fortsat kan tiltrække store nationale 
og internationale events. Støttekampagnen appellerer til følgende: 
 

 Aarhus Kommune, som har investeret stort i sejlsport og har en interesse i at sikre 
den fortsatte udvikling. Her søges om politisk opbakning og økonomisk støtte. 

 Erhvervslivet i Aarhus, som vi håber har interesse i at bakke op om kommunens 
satsning og støtte sejlsporten. 

 Sejlklubbernes medlemmer, som vi håber, vil støtte de initiativer, Sailing Aarhus 
søsætter i den kommende tid. Initiativer, der skal hjælpe sejlsporten gennem krisen. 

 
Hjælp sejlsporten på klubniveau 
Sejlklubberne og Sailing Aarhus vil fra 8. maj præsentere en klubkampagne, som skal løbe 
over de kommende uger i flere faser. Den omfatter følgende initiativer: 
 

 Salg af klubpolo: der kan købes en navyblå klubpolo i særlig støtteudgave. 
 Indsamling: der oprettes en støtteindsamling, hvor man kan donere valgfrit beløb. 
 Sailing Aarhus Supporters: er et nyt netværk for erhvervsfolk i sejlsporten. 

 
Som en tak for støtten trækkes der 16. juni lod blandt alle, der har købt en polo eller doneret 
et beløb over 100 kr., om fede præmier til en værdi af mange tusinde kroner. 
 
Mere information om kampagnen på klubniveau, de nævnte initiativer og lodtrækning følger 
snarest. Vi gør opmærksom på, at hele overskuddet går til Sailing Aarhus. Vi håber, at alle 
vil tage godt imod kampagnen, som skal sikre en lys fremtid for sejlsporten i Aarhus. 
 
De bedste sejlsportshilsner 
 
Sailing Aarhus og sejlklubberne bag – Aarhus Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Sejlklubben 
Bugten, Kaløvig Bådelaug og Århus Windsurfing Klub 


