
Efterlysning af frivillige til Sejlerskolen.  

Sejlerskolen blev startet omkring 1990 for kvinder med en kvindelig instruktør. Siden kom der også 

mænd til. I dag uddannes hvert år omkring 10-12 nye sejlere nogenlunde ligeligt fordelt på mænd 

og kvinder.  

 

Sejlerskolen er meget populær og et stort aktiv for sejlklubben, og sikrer en støt tilgang af nye 

aktive sejlere og bådejere. 

 

Der er gennem årene gjort et kæmpestort arbejde af alle de frivillige, der har lagt deres frivillige 

arbejdskraft i Sejlerskolen som instruktør, teoriunderviser samt med vedligeholdelse af bådene og 

meget andet.  

 

Der skal bruges en del frivillige, både til administrativt arbejde og til praktisk sejlads, for at 

sejlerskolen kan fortsætte på nuværende niveau - og vi mangler akut mere hjælp, så det ikke er de 

samme få personer som skal trække hele læsset. 

 

Vi har flere frivillige i Sejlerskolen, der stopper nu pga. flytning, pres på arbejdet eller fordi man nu 

i mange år har lagt sin arbejdskraft og gerne vil prioritere noget andet.  

 

Vi mangler derfor hjælp både til det administrative arbejde og som instruktører på vandet.  

 

Herunder har vi kort beskrevet de arbejdsopgaver, hvor vi mangler frivillige.  

Yderligere oplysninger kan fås hos: 

• Poul Thomsen – Sejlerskoleleder tlf.: 24294812, mail: balderdk@gmail.com  

• Annette Diget – Formand tlf.: 53544292, mail: annettediget@gmail.com.  

 

Bestyrelsesmedlem: 

• Deltager i bestyrelsesmøder.  

• Laver opslag til Facebook og anden annoncering efter nye sejlerskoleelver 

• Bestiller undervisningsmateriale.  

• Introducerer nye sejlerskoleelever til sejlerskolen. 

 

Kontakt til instruktører: 

• Kontakt til instruktører og laver planlægning af instruktørernes undervisning.  

• Laver oplæg til undervisningen på den enkelte dag på vandet.  

• Sejlerskolen har materiale for undervisning på vandet, som man kan tage udgangspunkt i.  

 

Planlægning af arrangementer: 

• Tilmelding til stævner f.eks. kapsejladsstævne i Kerteminde for sejlerskoler.  

• Arrangere ture til havet.  

• Arrangere ture med Marinefartøj.  

about:blank
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• Her ligger også materiale til arrangementer. 

• Indkøb af manglende / nyt grej. Indkøber selv eller giver besked til Claus. 

• Ved behov for reparationer sikre der bliver givet besked til Claus. 

 

Sejler instruktører:  

 

Hvad vil det sige at være instruktør i sejlerskolen? 
Opgaven er at tage 2-3 elever ud at sejle et par timer i en af klubbens både eller i sin egen båd, 
hvis man hellere vil det. 
Eleverne sejler en gang om ugen med forskellige instruktører.  
Instruktørerne behøver ikke møde hver uge, ved sæsonstart aftales en mødeplan. Hvis man bliver 
forhindret bytter man indbyrdes.  
Instruktørerne møder lidt før eleverne, her aftales hvilke øvelser der trænes den aktuelle aften, 
selvfølgelig tilpasset vejret. I praksis overlades så meget som muligt af den praktiske sejlads til 
eleverne, så instruktøren oftest blot er rådgiver for, hvordan tingene kan gøres. 
 
Hvad skal man lære eleverne? 
Eleverne øver i at kunne håndtere en båd, der går for sejl, ikke i at blive verdensmestre eller sejle 
kapsejlads. Målet er at bestå duelighedsprøven og få en grundlæggende træning i at sejle med 
sejl. Der øves vendinger, bomninger, regler på vandet, sejlføring, mand over bord mm. 
 
Hvad får man ud af det? 

• Socialt samvær med nye sejlere, der lyser af begejstring og undren over den fagre sejler 
verden 

• Socialt samvær, relationer og erfaringsudveksling med de andre instruktører, der deler 
interessen for at sejle. 

• Og selvfølgelig nogle dejlige aftener på vandet :). 
 

Eksisterende hjælp: 

Ud over de frivillige der allerede er i Sejlerskolen, vil Claus og Ejlert træde til i forhold til at holde 

sejlerskolebådene vedlige.  

 

• Claus og Ejlert vil føre løbende tilsyn med bådene gennem sæsonen.  

• Claus vil stå for at bådene bliver vedligeholdt. 

• Claus vil koordinere med Sejlerskolen om søsætning og optagning af bådene. Her skal 

eleverne deltage og bidrage som en del af den praktiske undervisning.  

 

Claus Olsen er Havnemester og Ejlert Andersen er Kasserer.  

 

 


