Et hus bygget på sejlerglæde
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I dag indvier vi et hus, der er bygget på sejlerglæde ...
Den sejlerglæde, du ser i øjnene på en 10-årig, der første gang lykkes med en stavvending
i Optimistjollen ..
Den sejlerglæde, der bruser gennem kroppen på en surfer, når brættet planer derudaf ..
Den sejlerglæde, vores landsholdssejlere mærker, når de efter timers træning finder den
sidste tiendeldel knobs ekstra fart ..
Og den sejlerglæde, som familien i turbåden deler med hinanden, når de en tidlig
sommermorgen stævner ud af Aarhus Bugt med kurs mod solopgangen...
I dag indvier vi et hus, der favner sejlerglæden i alle dets mange, mange facetter.
Et hus, hvor vi deler viden med hinanden på tværs af bådklasser, erfaring og alderstrin. Et
hus, hvor vi er stolte af at tage imod dygtige sejlere fra hele verden, der kommer her til
Aarhus for at træne og konkurrere.
Og et hus, hvor vi inviterer nye ansigter i alle aldre indenfor, fordi vi gerne vil dele ud af den
begejstring og den sejlerglæde, som alle vi, der færdes i huset, er fælles om.
Jeg vil gerne udtrykke min største anerkendelse af de entusiastiske, lokale kræfter - både
i det politiske miljø, blandt fonde, der har støttet projektet, i Sailing Aarhus og i de enkelte
sejlklubber - som i en årrække har arbejdet målrettet på at realisere Aarhus Internationale
Sejlsportscenter.
Det har krævet visioner. Og det har krævet mod, vilje, tillid og benhårdt arbejde at skabe
et så stort og fantastisk hus, hvor sejlerglæden kan udfolde sig hver eneste dag til glæde
for alle.
Næste gang, nogen vil belære mig om, at fodbold eller håndbold er Danmarks nationalsport,
så vil jeg ikke bare fortælle dem, at sejlsport er den idræt, der vinder flest medaljer til
Danmark .. Nej, jeg vil også invitere dem med herned ...
Med Aarhus Internationale Sejlsportscenter har vi fået et synligt og blivende bevis på, at
sejlsporten hører til i dansk idræts absolutte superliga .. Også uden for OL-sæsonen ...
I dag indvier vi et hus, der udstråler sejlerglæden - og vi indvier et hus, der formidler
sejlerglæden til hele Aarhus og Østjylland ... og til hele Danmark.
Tillykke Aarhus .. Tillykke Danmark .. Med et hus, der er bygget på sejlerglæde...

