
Til dig der vil sejle med råsejl! 
 

"At sejle er at leve" lyder en lettere omskrivning af H.C. Andersens vise ord, og det er et af Skibslaget 
Åfjordsbådenes ædle formål, at gøre disse ord til virkelighed for så mange som muligt.  
 
På omslaget til dette brev, kan du læse om skibslagets to både, Blaaheia og Søblomsten, hvordan de 
kom til verden, og lidt om livet ombord. I dette brev får du en kort indføring i det daglige liv omkring 
bådene og en række praktiske oplysninger, der er værd at kende som aktiv i skibslaget.  
 
 
Skibslaget Åfjordsbådene 
Blaaheia og Søblomsten ejes og drives af Skibslaget Åfjordsbådene, der har ca. 160 medlemmer, inkl. 
ca. 40 børn. Som medlem er du medejer af bådene og har stemmeret på generalforsamlingen, der 
afholdes hvert år i marts. Her vælges det kommende års bestyrelse, og alle større beslutninger 
omkring bådene tages. Foreningen er åben for alle, og vi lægger vægt på, at man kan deltage i det 
omfang man har tid og lyst. Bådene er hjemmehørende i Århus Træskibshavn. 
 
 
Sejlads 
Omdrejningspunktet i skibslaget er selvfølgelig sejlads. Siden Søblomsten kom hjem fra Norge i 1991 
har foreningen haft et meget højt aktivitetsniveau, som i 1995 førte til bygningen af den noget større 
Blaaheia. De daglige aktiviteter har form af dagsejladser, udlejninger, deltagelse i fælles sejlarran-
gementer, kapsejladser og sejlerskole. Højdepunktet er dog for de fleste medlemmer sommerens 
ugelange togter. 
 
Sommersejlads for Søblomsten og Blaaheia år 2002 
Sommerens sejlads med Søblomsten og Blaaheia strækker sig i år fra uge 26 og ca. til uge 33. Hver 
sejluge går fra lørdag til lørdag (kl. 12 begge dage). Deltagerne bestemmer i fællesskab (sammen 
med vejrguderne!), hvor turen skal gå hen, dog altid således, at hensynet til sikkerheden kommer i 
første række. Endvidere kan der være lavet aftaler om mere overordnede destinationer, så den 
enkelte uge eller 14-dagesperiode bliver del af en længere, sammenhængende tur. For i år er der ikke 
lavet sådanne aftaler.  
 
Du vælger selv hvilken uge (uger), du vil sejle. Når du har tilmeldt dig, får du en deltagerliste, hvorefter 
deltagerne indbyrdes kan aftale fælles transport til påmønstringsstedet. Der vil  være en 
kontaktperson, som løbende får oplyst, hvor båden befinder sig, så man senest dagen før ved, hvor 
man skal påmønstre. Denne kontaktperson oplyses hvert år i juninummeret af medlemsbladet ’ALT for 
Råsejlere’. 
 
Som regel er der desuden afsat en uge til en familietur, der foregår omkring en udvalgt standlejr, 
hvorfra der sejles småture. Efterhånden som skibslagets medlemmer har fundet sammen og formeret 
sig, er denne tur blevet det helt store hit, hvad et deltagerantallet på 70 børn og voksne i 2001 vidner 
om. Derfor deltager begge både også i dette års familielejr, som afholdes på Tunø i uge 28. 
 
Som noget ganske nyt vil der i år (april) blive lagt motor i Blaaheia. Hvad det betyder for sommerens 
sejladserne er vanskeligt at spå om - vi skal først til at vænne os til de nye forhold - men det vil helt 
sikkert give os en større rækkevidde, og altså mulighed for ture længere væk fra de nærmeste og 
mest kendte farvande.  
 
Dagsejlads 
Forår og efterår sejles der dagsejladser. Sejldagene skifter fra sæson til sæson. I foråret 2002 sejles 
der: 
 

- mandage kl. 17 
- onsdage kl. 17 og 
- lørdag kl. 14 

 
- dog med forbehold for udlejninger og andre arrangementer. På flere af eftermiddagsturene i foråret 
vil vi lave mad og indtage den ude på bugten til akkompagnement af den nedgående sol - noget de 



fleste bymennesker kun kan drømme om! I vores medlemsblad finder du en kalender for aktiviteter i 
Skibslaget, herunder også sejlplaner og beskrivelse af det enkelte arrangement. 
 
På dagsejladserne har du mulighed for at opøve/vedligeholde dine sejlkundskaber eller blot hygge dig 
på bugten blandt måger og katamaranfærger. Det er også her du kan tage familie, venner og 
bekendte med på tur, hvis de skulle have lyst til at snuse lidt til sejlads med en råsejlsbåd. Mød op på 
havnen, eller ring til dagens skipper/kontaktperson i forvejen og hør, om sejladsen bliver til noget. Alle 
dagsejladser, weekendture mv. er gratis for medlemmer. 
 
Sejlerskole 
Sejlerskole er primært for medlemmer, der ønsker at lære (mere om) at sejle og måske uddanne sig til 
skipper eller halskarl. Til dette formål har skibslaget udgivet en sejlerhåndbog og en logbog der 
uddeles til alle interesserede medlemmer. Der er i skrivende stund ikke arrangeret noget 
undervisningsforløb for dette forår, men der vil højst sandsynligt blive tale om en komprimeret 
sejladsrække, hvor man på kort tid kommer igennem alle væsentlige aspekter ved sejladsen, herunder 
sikkerheden og kulturen mv. 
 
Udlejninger 
Sejlads med andre end os selv har fra skibslagets spæde start været en væsentlig aktivitet. Først og 
fremmest fordi vi gerne vil give så mange som muligt del i de oplevelser og den verden, vi selv sætter 
så højt. Og i bedste fald forføre dem til et livslangt forhold til råsejlerne. Men også fordi vi derigennem 
udvikler os selv: Vi lærer at formidle forhold vedrørende sejladsen, bådene og kulturen; vi er tvunget til 
at få en gruppe (landkrabber) til at fungere og arbejde sammen om det at sejle en båd, og vi får selv 
lagt alen til vores (sejler)erfaring, når vi står med ansvaret for, at det hele bare skal  lykkes - mens 20 
højskoleelever ser på… 
 
Skippere 
For tiden er knap 15 personer godkendt til at være skipper på bådene. Godkendelsen foregår internt, 
dvs. bestyrelsen afgør, om en skipperaspirant er i besiddelse af den fornødne erfaring og den rette 
skibslagsånd til at blive overladt ansvaret for båden og dens folk. Udover den praktiske sejlerfaring 
kræves som minimum, at man har bestået den af Søfartsstyrelsen godkendte duelighedsprøve. Når 
der er tilstrækkelig mange interesserede, arrangerer skibslaget  undervisning rettet mod 
duelighedsprøven eller andre teoretiske eksamener (vinter/forår).   
 
 
Vedligeholdelse 
Træbåde som Søblomsten og Blaaheia kræver en del vedligeholdelse. Det behøver dog på ingen 
måde at være et surt slid - tværtimod. I træskibshavnen og de tilhørende faciliteter har vi en perfekt og 
hyggelig ramme om arbejdet, og gennem vedligeholdelsen af båden har du mulighed for at lære om 
de gamle håndværk, vi forsøger at holde i hævd. 
 
Det praktiske arbejde med båden foregår primært i det tidlige forår inden søsætningen midt i april. Vi 
forsøger at koncentrere ’de store ryk’ på enkelte fælles arbejdsdage krydret med fællesspisning og 
hygge. Her renses, tjæres og males skroget, skader udbedres, sejlet barkes, tovværket repareres og 
tjæres mm. Derudover vil der selvfølgelig i løbet af sæsonen være behov for småreparationer og 
forbedringer. To af de traditionsrige begivenheder i årets løb, som ingen må snyde sig selv for, er 
søsætningen og optagningen i henholdsvis april og oktober. Til disse arrangementer er det nødvendigt 
at så mange som muligt af skibslagets medlemmer mødes, for til tonerne af formandens magiske 
sang, at løfte båden henholdsvis i, og op af vandet.  
 
Udover det praktiske arbejde med bådene og sejladsen, er der i skibslaget også løbende en række 
opgaver med planlægning og administration, medlemshvervning, udlejning, fester mv. samt ikke 
mindst vores medlemsblad (se nedenfor). 
 
Der er altså nok af spændende opgaver at tage fat på for dig, der er interesseret i en aktiv og 
udfordrende fritid. Du kan holde dig orienteret om sejladser, begivenheder og arbejdsdage i ’ALT for 
Råsejlere’, men du er også meget velkommen til at kontakte en af kontaktpersonerne fra listen på 
sidste side.   
 
 



ALT for Råsejlere 
I skibslaget har vi selvfølgelig vores eget medlemsblad, ’ALT for Råsejlere’. Bladet udkommer 5-6 
gange om året, og indeholder al information om skibslagets aktiviteter, kurser, referater, sejlerhistorier, 
billeder fra sejlture, annoncering af fester og andre aktiviteter og meget andet. Alle er meget velkomne 
til at komme med indlæg, ideer osv. til redaktionen, der også med kyshånd tager imod nye 
medlemmer. 
 
Har du modtaget dette introduktionsbrev fra skibslaget med posten (og til din rigtige adresse), vil du 
automatisk modtage medlemsbladet fremover. Hvis ikke, kan du kontakte os på nedenstående 
telefonnummer (informationsmateriale) eller skibslagets e-mail, hvis du ønsker at få bladet tilsendt. 
 
 
Udlejning 
Det er muligt at leje Søblomsten og Blaaheia til kortere eller længere ture på havet. Vi sejler med 
højskoler, ungdomsskoler, klubber, grupper af erhvervsfolk, polterabender, fødselsdagsselskaber, ja 
alle, der har lyst til en anderledes oplevelse på vandet. Begge både er godkendt af Søfartsstyrelsen 
som udlejningsfartøjer. Normalt vil der være en skipper og et par gaster med på en udlejning. Udover 
dem er der plads til en besætning på 15 på Søblomsten og 22 på Blaaheia. Det kræver ingen 
sejlerfaring at tage på tur med bådene. Vore skippere er veluddannede og gode til at instruere. De 
kender deres båd og sejler sikkert i al slags vejr. 
 
Med motor i Blaaheia er der åbnet op for helt nye muligheder for udlejningssejladserne. Uanset 
turenes varighed har vi tidligere været bundet af, at vi skulle være sikre på til sidst at kunne nå Århus 
med den givne vind. Det har reduceret rækkevidden betydeligt, og ofte betydet, at vi på vores ture ’ud 
i det blå’ har indtaget aftensmaden med kranerne på Århus Havn som kulisse. Udover at kunne 
komme længere væk - og dermed lave mere spændende ture - er vi nu også i højere grad sikre på 
overhovedet at kunne komme af sted, dvs. ud af havnen/bugten i ellers problematisk vejr.  
 
 
Indmeldelse og kontingent 
Indmeldelse i Skibslaget sker på vedlagte girokort. Udover navn og adresse er det vigtigt, at du 
udfylder bagsiden af girokortet. 
 
Kontingent og sejladsafgift i 2002 
  

Kontingenter  
Voksne (fyldt 18 år før 1.3.2002): Fri dag-/weekendsejlads, ’ALT’-abonn.: 300 kr. 
Børn 0-4 år: Fri dagsejlads i flg. med voksne:     Gratis 
Børn og unge 5-17 år (fyldt 5 år før 1.3.2002): Fri dagsejlads:   100 kr. 
Støttemedlemskab: ’ALT’-abonnement      250 kr.  

 
 Sejladsafgifter 
 Familietur           500 kr.  

Søblomsten, 1. uge:         500 kr.  
Søblomsten, pr. følgende uge:        200 kr.  
Blaaheia, 1. uge:          700 kr. 
Blaaheia, pr. følgende:         400 kr. 
Børn 0-4 år, Børn og unge 5-17 år:  

- Familietur i flg. med voksne:      Gratis  
- Øvrige sejluger (tilmelding kun efter aftale med skipper):  Halv pris  

 
 



Skibslagets kontaktpersoner 2002 
 
- Informationsmateriale,  

indmeldelse/kontingent:  Palle Skovbo Jensen   86 25 94 44  
- Formand:     Jeppe Kristensen    86 20 99 64 
- Tilmelding til sommersejlads  Kamille Hansen    86 76 18 07   
 
 
Områdeansvarlige 
 
- ALT for Råsejlere:   Jens Jacobsen    86 28 04 18 
- Uddannelse :   Søren Knudsen    86 92 91 94 
- Udlejning:     Janne Danielsen    86 74 38 68 
- Sejlplaner for- og efterår:  Janne Danielsen    86 74 38 68 
 
 
Du kan også besøge Søblomsten og Blaaheia på skibslagets hjemmeside:   
www.skibslaget.dk eller kontakte os via e-mail: skibslaget@skibslaget.dk 
 
 
- og har du i øvrigt spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til en af ovenstående! 


