
Sejlerskolen fra september 2021 til nu: 

 

Tine, Henrik og Niels har undervist 17 elever i duelighedsprøvens pensum i 

navigation. Af dem skal 13 til eksamen her den 2. og 3. marts. 

Der er indkaldt til skipper møde den 14. marts. Foreløbig har 15 skippere og 

vikarer meldt sig klar til at give en hånd med at undervise nye sejlere.  

Har deltaget i DS sejlerskole instruktør 1 med Niels Ebbehøj. Den vej går vi 

ikke lige foreløbig. 

Kalenderen for praktisk sejlads er lagt på hjemmesiden og der er åbnet for 

tilmelding. 

Vi har i dag udsendt en pressemeddelelse om sommerens aktiviteter i 

sejlerskolen. Den har været i Frederiksborg amts avis og i dag i Rudersdals 

Avis.  Vi lægger den også på nogle lokale online medier i den kommende tid 

Vi får i år 3. klub H-båd til rådighed sponseret af havnen.  Det vil Mads 

fortælle mere om. Det giver sejlerskolen mulighed for en større fleksibilitet i 

forhold til at indsætte vikarer. 

Den årlige sejlerskole kapsejlads er en succes med meget positive 

tilbagemeldinger fra eleverne. Derfor vil vi med de tre H-både forsøge at 

bruge kapsejlads lidt mere integreret i undervisningen. 

I øvrigt vil de 3 H-både også give mulighed for en kapsejladsskole i 

samarbejde med kapsejladsudvalget. Det vil Lars nok sige noget om. 

Vi har lånt en J-70 i (kap)sejlerskole regi og dele den med ”udskolings” 

optier. (og selvfølgelig alle andre) Det bliver 4 uger i sept og okt. (den vil være 

her til Spangsberg Flødebolle Cup.) 

Op mod 90% af alle assistancer udført af søredningstjenesten herhjemme – 

og på svenske kysten - skyldes motorproblemer. 

Sejlerskolen har derfor købt en marine diesel maskine til undervisningsbrug. 

I første omgang i sejlerskole regi. Måske vi vil lave kurser også for bådejere i 

klubben. Den skal monteres og gøres klar til drift. Er der nogen 

motorkyndige med lyst til at deltage er de meget velkomne. 

 


