
Informationsmøde 

i Skibslaget Åfjordsbådene 
mandag d. 29/3 2004 
kl. 19.30
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Se bøgeskoven og Århus fra den smukkeste side. 

Kom med på havet og oplev sejlads når det er 
sjovest. 

Skibslagets to smukke Fembøringer er bygget i Norge 
i henholdsvis 1991 og 1995. Nogle siger, de ligner 
vikingeskibe. Det er de ikke. Fembøringer er en 
videreudvikling af vikingeskibe. De er blevet bygget 
til og brugt som fi skerbåde i Norge indtil slutningen 
af 1800-tallet. Fembøringer sejler godt og let - også i 
danske farvande.

Ombord får du ikke bare sol på kroppen og vind i 
håret. I vores sejlerskole lærer du om vind, vejr, sejl, 
knob og søkort. 
Sejlerskolen giver dig en uddannelse som gast, 
halskarl og skipper. 
Som gast hjælper du til ombord - efterhånden med 
mere og mere ansvar. Halskarlen er skipperens mand 
fremme, og har ansvaret forrest i båden. Som halskarl 
holder du øje med farvandet og sørger for at vende 
sejlet, når båden ændrer kurs. 
Skipperen har ansvaret for at sejle skibet. Før du når 
så langt, skal du tage et duelighedsbevis. Hvis I er 
mange nok i sejlerskolen, kan Skibslaget arrangere 
både undervisning og prøve til beviset. Hvis ikke, må 
du tage dit duelighedsbevis på weekendkurser eller på 
aftensskole, før du kan godkendes som skipper.
Undervejs lærer du at tyde søkort og vedligeholde 
tovværket, sejlene og bådene.

Som medlem betaler du 300 kr. om året - og må 
sejle med så tit du vil sommeren igennem. I foråret 

og efteråret har vi også nogle arbejdsdage og sjove 
fester.

Hver uge fra juni til august sejler bådene på 
sommertogt. En enklet uge er forbeholdt familieturen, 
hvor vi har lejr det samme sted hele ugen og sejler 
mindre ture hver dag. 
Ellers går sommertogterne rundt i landet - i Danmark 
eller til udlandet. Det vælger du selv. Som medlem må 
du sejle med i alle de uger du vil, så længe der er plads 
ombord. Om du vil sejle med i én eller fl ere uger, er 
op til dig. 
Sommertogterne koster ekstra - hvor meget bliver 
bestemt på generalforsamlingen hvert år. Priserne står 
på vores hjemmeside www.skibslaget.dk. Her kan du 
også læse mere om Skibslaget og se billeder fra livet 
ombord. 

Kom og hør mere om Skibslaget, når vi holder 
informationsmøde for nye medlemmer. Det sker 

mandag den 29. marts 2004 kl. 19.30-21.00 mandag den 29. marts 2004 kl. 19.30-21.00 

i Træskibshavnens klubhus
på Træskibshavnen

Fiskerivej 33, 8000 Århus C. 
på Træskibshavnen

Fiskerivej 33, 8000 Århus C. 
på Træskibshavnen

Vi håber du har lyst til at sejle med.

Venlig hilsen 
Os andre i Skibslaget


