
MEGINbowlen 2010 på Mariager Fjord  

  

Endnu engang oprandt næstsidste week-end i August og 

det årlige træf for Megin-folket skulle finde sted.  

 

Mariager Fjord er et utroligt naturskønt område - 

Stinesminde er et fortræffeligt sted at søsætte - og der var 

ikke langt til Låenhus - der var center for week-

endendens landlige aktiviteter.  

 

      

 

Der var 27 både tilmeldt - (3 svenske - 1 tysk - 8 fra 

MariagerFjord området - 3 fra Sjælland - 3 fra Århus - 3 fra 

Viborg - 2 fra Silkeborg - 1 fra Fyn - 1 fra Nordjylland - 1 

fra Sønderjylland - 1 fra Randers.)  

 

Vi så flere både der kun blev sejlet af 1 person - det er et 

nyt tiltag - som givet vil kunne give endnu flere tilmeldte 

både på sigt. Paul Arnbak viste med bl.a. 2 førstepladser at 

sejladser også kan vindes - kun med en person ombord!!. 

Det normale er dog stadig 2 - og hvis det blæser kraftigt - 

ja så er det vel bedst m/3.  

Skipper møde lørdag morgen. 

      

      

 



Flot syn med så mange både trukket op på stranden 

v/"Langsodde" - imponerende syn når hele feltet lå på 

banen. Vi nåede 3 flotte sejladser lørdag - (2 trekantbaner 

og en distance), og om søndagen blev der en enkelt 

sejlads - så MeginBowlesejlads bestod altså af 4 sejladser 

iår - (vi kunne have nået yderligere en trekantsejlads om 

søndagen) - alle både udviste en god forståelse for sejlads 

- så sejladserne blev afviklet væsentligt hurtigere end 

tidligere set.  

 

Plat lens på vej hjem fra langdistancen. 

      

      

 

Der herskede under hele stævnet en rigtig god stemning - 

f.eks. var der ingen protester - ikke fordi der ikke var 

styrbord - bagbord episoder på banen - eller luv viger for 

læ episoder - o.l. - men alt blev klaret af - evt. med en 

undskyldning til de forurettede efter sejlads. Dette er en 

stemning vi skal forsøge at bibeholde - men det indebærer 

jo så at de bedst sejlende ikke skal udnytte denne situation 

men tværtimod skal befordre og hjælpe til at man hellere 

falder af end holder på!!. Dommerne og dommerskib 

udførte et meget flot stykke arbejde!!  

Hygge mellem 2 trekant baner lørdag  

      



Ja hele "den store gruppe" omkring stævnearrangøren 

udførte et meget flot stykke arbejde!!. Tiltaget med 

Lurblæseren der spillede os ud til sidste sejlads søndag 

var ret enestående!! Næste års MeginBowleSejlads blev 

henlagt til det sydfynske område: Jens og Dorde fra 

Svendborg vil være Stævneledere og sejladser vil foregå 

enten fra Tåsinge eller Thurø eller Sydfyn og det vil igen 

foregå næstsidste week-end i Aug  

Flemming Sørensen  

 

      

   
  

   
    

   
 

 


