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Kære medlemmer 
 
Det forløbne år har på alle måder været anderledes end vi har oplevet tidligere. 
 
Branden i bådene på vinterpladsen 
Mange både blev ramt – en del ødelagt til uigenkendelighed. Andre har skullet gennem en 
voldsom renovering. Stativer måtte re-galvaniseres. Et stort oprydningsarbejde fulgte efter. 
En slem omgang for vores medlemmer og ligeså en stor opgave for vores personale at få skik 
på. 
 
Corona – et tosidet spøgelse 
På den ene side har den gjort det svært for sejlerskolen, besværlig- eller umuliggjort stævne 
og kapsejladsarrangementer. Negativ indflydelse på lejeindtægter til vores rib-flåde og ikke 
mindst også påvirket sponsorindtægterne til sejlsporten – og dermed ikke mindst vores fælles 
paraply Sailing Aarhus  
 
Søren og restauranten har kæmpet med ups and downs hen over året – men Søren har 
bevaret drømme og håb for at komme styrket tilbage. Det er vigtigt for havnen at, vi kan 
opretholde både kontinuitet og kvalitet i den service Kaløvig Badehotel kan tilbyde os og de 
mange glade mennesker vi ser på havnen. 
 
På den anden side er interessen for sejlsporten, nu hvor landet på det nærmeste har været 
lukket ned, steget voldsomt. Omkring 100 bådpladser har skiftet ejer og dermed har vi fået en 
kæmpemedlemstilgang. Dem skal vi alle sørge for at tage godt imod – om end det er svært at 
gøre det gennem større medlemsarrangementer. Der er fortsat kæmpeinteresse for vores 
sauna og badeforhold i Kaløvig. 
 
Vores ydermole mod syd 
Grundet godt købmandskab og lidt sultne leverandører er det lykkedes os at få renoveret 
ydermolen, så vi kan være rolig i havnebassinet. Også fyret har fået en tiltrængt overhaling. 
En opgave der har bekymret os en rum tid – som nu er klaret.  
 
Tørsejlerne 
Som Finn kalder dem – ser ud til i stadig større grad at få øje på vores fine havn og 
omgivelser. Området er nu fint indrammet, så vores gæster kan nyde deres ophold. 
Havneafgiften luner også i vores regnskab. 
 
Vores medarbejdere 
Jens, Jens Christian, Finn, Anni og Allan har igen i år ydet en kæmpeindsats for både den 
daglige drift og administration og ikke mindst også vedligeholdelsen af bygninger og anlæg. 
Det fortjener de en særlig applaus for! 
 
Klubbens økonomi 
Som lovet på tidligere generalforsamlinger er det lykkedes trods både investeringer og 
nødvendige større renoveringsopgaver at nedbringe klubbens gæld betragteligt – vi står godt 
både i forhold til lån til kommende større renoverings- og renoveringsopgaver, vigtige 
investeringer samt i forhold til at forhandle låne- og renteaftaler i almindelighed. 
 
Samarbejdet med SAA og Sejlsportscenteret 
Vi har brug for et tæt og konstruktivt samarbejde med vores paraplyorganisation for 
sejlklubberne i Aarhus: Sailing Aarhus. SAA er vores talerør både i forhold til DS, Aarhus 
Kommune og andre vigtige samarbejdspartnere og sponsorer af sejlsporten. Oluf som formand 
for SAA og jeg selv som medlem af sejlsportscenterets bestyrelse. Den sidste opgave med at 
udvikle og forbedre samspillet mellem SAA og sejlsportscenteret blev jeg overtalt til at gøre en 
indsats for. Det går fremad – ikke uden væsentligt diplomati og robusthed. 



 
Tak til driftsudvalg og bestyrelse 
For jeres store engagement og konstruktive med og modspil på vores møder og 
rammesætning af klubbens drift og udvikling. En særlig tak også til Finn for din indsats med 
altid at være til at holde styr på vores penge og parathed til at forklare formanden hvad der 
vender op og ned på regnskaberne. Tak til Allan for din evne til at få mest muligt ud af de 
penge vi har til rådighed. 
 
Og når vi nu taler om penge: Vi har netop nu fået besked om at Kaløvig Bådelaug modtager 
536.534 kr. til at renovere vores badefaciliteter, som vi har på investeringsbudgettet nu og for 
det kommende år. Det betyder at vi nu kan iværksætte hele renoveringen nu – og derfor har 
væsentligt større råderum til investeringer og forbedringer i 2021-2022. Tillykke til KALØVIG 
BÅDELAUG herfor. Det betaler sig at være på mærkerne der hvor vi kan hente guld til vores 
drømme. 
 
Men hvad sker der egentlig i Klubben? 
Jeg har bedt formændene for de enkelte afdelinger dele de vigtigste informationer om året der 
gik hos dem. Så hermed i lidt forkortet udgave hvad jeg fik tilbage: 
 
Sejlerskolen 
Corona/Covid-19 situationen har selvfølgelig også betydet noget for sejlerskolen. 
Men inden Danmark lukkede ned, dvs. sidste vinter, dvs. 2019/2020 havde sejlerskolen 2 
navigationshold med i alt 22 elever på skolebænken og vi nåede at afholde den teoretiske 
duelighedsprøve inden d. 11. marts 2020.  
Alle elever bestod eksamen. 
 
Til gengæld måtte vi droppe at gennemføre forårets praktiske sejladsundervisning. 
 
Efter sommerferien var der lukket så meget op, at vi kunne gennemføre den praktiske sejlads 
med ikke mindre end 28 elever,  
fordelt på 9 hold. 
9 elever gik til prøve og alle bestod den praktiske duelighedsprøve. 
 
Der har i år været en stor interesse for at undervise på sejlerskolen og pt. har vi ikke mindre 
end 11 engagerede instruktører.  
Stor tak for den fornemme frivillige indsats for Kaløvigs sejlerskole. 
 
I denne vinter undervises der pga. Coronasituationen på mindre hold, hvor vi har 32 elever til 
undervisning fordelt på fire hold (tre duelighedshold/Jens Villumsen og et yachtskipper 3 
hold/John Skaanning) 
 
Pigesejlerne 
I løbet af vinteren fik Pigesejlerne henvendelse fra flere som ønskede at sejle som gaster, men 
også fra kvinder, som ønskede at sejle med egen båd. Pigesejlerne kom op på 13 tilmeldte 
både og mellem 40 og 45 sejlere. De nåede dog kun at sejle de sidste par gange inden 
sommerferien. Og det planlagte event med dk.sejlsport måtte aflyses.  

Heldigvis kunne Pigesejlerne sejle efter sommerferien, dog med den ændring at deres meget 
hyggelige og vigtige After-sejlads måtte ændres. Ikke noget lækkert tag-selv-bord, men hver 
båd sørgede for sine. Heldigvis var vejret med Pigesejlerne, så de kunne mødes efter 
sejladserne under åben himmel.  

Jolleafdelingen sæson 2020 
Arbejdet i jolleafdelingen han naturligvis været præget af Corona situationen - negativt som 
positivt. I den forgangne sæson har vi mødt en stor interesse for det at komme ud at sejle. Til 
de to intro-arrangementer mødte der ca. 30 nye sejlere op. Nogle er naturligt faldet fra hen 
over sommeren, men afdelingen tæller nu ca. 95 medlemmer.  



Vores træningsaktiviteter er gennemført nogen lunde som normalt, da vi kunne opdele 
sejlerne i mindre gruppe og samtidig overholde de retningslinjer der blev udstukket fra DS og 
DIF. Desværre har det ikke været muligt at gennemføre vores normale spiseordning. 

Stævne deltagelse har være begrænset - meget blev aflyst. Det er dog lykkedes at 
gennemføre en del stævner ved at de blev opdelt, så der kun var en eller få klasser på samme 
lokalitet. KALØVIG BÅDELAUG sejlere viste flotte resultater i optimist B og C, samt var ret 
suveræne i ZOOM. Vi har gjort meget ud af at motivere de yngste sejlere og deres forældre til 
at deltage i stævner. Vi har i dag en kreds af aktive forældre, der har løst en lang række 
praktiske opgaver. 

På stævnesiden fik vi gennemført det traditionelle ICE Cup og Camp i februar. Vi fik også 
gennemført et Europa jolle rangliste stævne i september.  

For det kommende år forventer vi en stigende stævne aktivitet. I det kommende år vil vi også 
se en opblomstring af vores Europa jolle gruppe, hvor mange af vores "gamle" Zoom'ere er 
rykket over. De unge E-jollesejlere har stor inspiration af, at Anna Livbjerg træner med dem. 
Anna har været regerende verdensmester siden 2012. Vores Zoom grupper har været landets 
bedste, og vi regner vi med at få tilgang i den kommende sæson. Optimistsejlerne er også i en 
god udvikling.  

Og så har vi klubben fået æren af at få prisen til årets leder – stort tillykke til Bo Jarvig. 

Vi ser frem til et spændende - om end anderledes 2021. Første arrangement er (forhåbentlig) 
ICE Camp & Cup i februar.  

Kajakafdelingen 
Trods Corona har kajak-afdelingen haft en godt år, der er stor søgning fra nye medlemmer. I 
år har vi friroet 16 nye medlemmer, og der står allerede 28 på listen som gerne vil friroes i 
havkajak det kommende år.  

Årets ture blev lidt saboteret af Corona, og turen til Kroatien blev skiftet ud med Horsens 
Fjord, men vi kom da afsted og så lidt nyt farvand. Vi har fået vores flydebro renoveret - der 
er lagt gummimåtter ud på rampen og bygget "vogne", som gør det lettere at få kajakkerne ud 
fra containerne på egen hånd. Alt sammen finansieret af midler fra DGI. Der er indledt et 
tættere samarbejde med Nappedam og Rodskov havkajak klubber, som bl.a. indebærer at 
klubberne skiftes til at arrangere 1. hjælps kurser - 1. hjælps kurserne er et krav til 
instruktørerne for at opretholde deres status som instruktør 1 eller over hos DGI.  

Instruktørerne deltog i øvrigt i et kursus med Andreas Holm (Tidl. Danmarksmester i rul). Det 
er glædeligt at se, at flere sejlere også vil sejle havkajak, ligesom der er en flittig udveksling af 
vinterbadere og kajakfolk, som benytter vores fælles faciliteter og muligheder. Vi glæder os til 
en ny sæson - nye medlemmer og nye oplevelser helst uden for mange restriktioner :-) 

Sælerne år 2020 
I år har Sælerne været på tre ture. 
 
De var den 11.03.2020 på en forrygende god tur til Bukh A/S og Industriemuseum i 
Kupfermühle ved Flensborg. 
 
Sommerens sejlads gik til Knebelbro med grill og hyggeligt samvær. 
 
Sidst, men ikke mindst, besøgte Sælerne Aarhus Søfartsmuseum i efteråret. 
 
Den 2. december blev den obligatoriske julefrokost hos Sælerne afviklet med overholdelse af 
alle regler omkring Corona. 



   
Sælerne vil gerne løfte opgaver for klubben. Opgaver som ældre medlemmer magter.  
 
Sælerne ser gerne, at pensionister dukker op i fællesskabet og sætter deres præg på, hvordan 
Sælerne skal fungere fremover i Kaløvig Bådelaug. 
 
Regattaudvalget 
Først og fremmest var det en stor skuffelse vores Ligahold ikke fik sejlet i foråret. 

Det har været et mærkeligt år for alle, men Ligaholdet har virkelig måttet finde de gamle 
fighterevner frem for at lave slutspurten her efter sommerferien. Det gik ikke helt som vi 
håbede, men vi vender tilbage næste år med fornyede kræfter. 

Vi brugte mange kræfter og møder i Sailing Aarhus regattaudvalg og havde sat alle sejl til for 
at lave et super festuge stævne, der sparkede r…….. 

Corona dræbte også dette, vi fik afviklet de sejladser, hvor der var tilmeldte, men det var for 
os der havde brugt så meget krudt på dette stævne, meget ærgerligt at alt på land fusede ud, 
og måtte aflyses. 

KALØVIG BÅDELAUG tog sig af 29er banen, med sædvanlig stor succes.  

Vi kommer igen i 2021, og nu har vi da en god drejebog at arbejde videre med. Vi glæder os 
allerede til 2021, hvor der er et meget spændende program. Der er brug for mange frivillige til 
nogle stævner der ikke er set før i Aarhus og nogle der aldrig er set før overhovedet. 

Mere om dette i nyhedsbrevene fra SAA. 

Aktivitetsudvalget 
Udvalget har desværre ikke over anstrengt sig (af indlysende Covid grunde) i det forgangne 
år, men lidt har vi dog nået.  

1.Julebanko i 2019 

2 Første gang i klubbens historie NYTÅRSKUR 

3 Klubaften med INDIANER STIG om dykning på gamle ubåde 

4 …og endelig havnens dag. 

Vi håber på et større aktivitetsniveau fremadrettet. 

Lige nu er vi ved at se, hvad vi kan gøre for de mange nye sejlere vi har fået i klubben. 


