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Snekkersten Skotterup sejlklub 
er en unik sejlklub i rivende 
udvikling med et stigende 
medlemstal. Vi kendes på tre 
hovedtemaer;  
1) historie og tradition;  
2) bred sejlerudvikling og socialt 
fællesskab, samt  
3) konkurrence, kapsejlads og elite- 
udvikling. 
  
Vores sejlklub blev stiftet i 1951, og 
er altså mere end 60 år gammel. 
Næsten lige så længe har vi været 
medlem af Dansk Sejlunion. 

 

Vi har til formål at: 
• fremme sejlsportsaktiviteter på 

junior- og seniorniveau 
• være samlingssted for 

sejlsportsinteresserede 
• være en sejlklub for hele familien 
• varetage fælles interesser 

vedrørende havneforhold 
 

Ved årsskiftet var vi 335 med-
lemmer, hvoraf 86 var unge under 
25 år. 
 

Sejlklubben har en sund økonomi: 
Vi ejer vores klubhus, og vi ejer i alt 
42 både, joller og følgebåde, samt 
en kølbåd. 
 

Med til den sunde økonomi hører, 
at sejlklubben også arrangerer 
Sankthansfest og Havnefest i 
august. Overskuddet går til 
ungdomsarbejdet. 
 

Ungdomsafdelingen 
Vores ungdomsafdeling er 
sejlklubbens største sejleraktivitet. 
 I dag har vi ca. 45 aktive junior-
sejlere. Vi har: 28 stk. optimistjoller, 
5 stk. FEVA joller, 2 stk. 29’ere, 3 stk. 
Ynglinge og 4 følgebåde. (to 
gummibåde, en speedbåd og en 
motorbåd). 
 

Om sommeren sejles tirsdag og 
onsdag aften. Der arrangeres en 
sejlerweekend (sejlerlejr) for 

ungdomssejlerne med sejlads til en 
fremmed havn, f.eks. Hveen. 
 

  
 
Der arrangeres 2 velbesøgte 
stævner, et om foråret og et om 
efteråret. Vi planlægger og deltager 
også i relevante udenbys 
kapsejladser for dem der har lyst. 
Sejlersæsonen afsluttes med 
klubmesterskab og efterfølgende 
forældreaften, hvor et nyt 
Ungdomsudvalg sammensættes og 
formanden for Ungdomsudvalget 
vælges. 
 

Formelt set vælges formanden for 
Ungdomsudvalget til sejlklubbens 
bestyrelse på generalforsamlingen. 
 

Om vinteren løbetrænes søndag 
formiddag og der er teoretisk 
undervisning tirsdag aften. 
 

Ungdomsafdelingen ledes af 
Ungdomsudvalget, som er 
sammensat af forældre og 
instruktører. 
 

Undervisning 
En gang om ugen fra marts til april 
tilbydes vinterundervisning i teori, 
knob, tørtræning osv. Endvidere 
arrangeres en aften i svømme-
hallen, hvor de nye og yngre sejlere 
lærer at tumle en Optimistjolle i 
trygge og varme omgivelser. Denne 
teoretiske del hjælper på forståel-
sen for sejlads og for sikkerheden 
for nye sejlere. For de mere øvede 
sejlere, er teorien udvidet med 
kapsejladsteori. Vi tilbyder gratis 
undervisning i teori til 
duelighedsbevis for medlemmer i 
alderen 16 til 18 år. 
 

Sejlersæsonen starter i maj og 
slutter i september. 
 

 

”Velkommen som juniorsejler” 
Læs på hjemmesiden om 
betingelser og udstyr. 
 

Vor sejlklub sætter sikkerheden 
højest og derfor er det vigtigt, at 
alle retter sig efter trænernes 



instruktion, især  når vi er på 
vandet. 
 
Optimist, Fevajoller, 29’er og 
Yngling 
Som ca. 8 årig kan man begynde 
at sejle optimistjolle. 
Fevajollerne og 29’er er tomands 
joller og Ynglinge er små 
kølbåde, der sejles af en 
besætning på tre. Disse bådtyper 
henvender sig til de lidt større 
børn og unge. 
 
Forældreopbakning 
Forældreopbakning i sejlklubben 
er meget vigtig og forældre må 
være opmærksomme på, at 
sejlsport kræver en anderledes 
hjælp og opbakning af børnene 
end i de fleste andre sports-
grene. Udover den hjælp 
juniorsejlerne får af frivillige 
forældretrænere, skal de unge 
også ha’ hjælp til at rigge og 
afrigge jollerne - specielt i 
begyndelsen, få søsat og ophale 
joller, sikkerhedsbrovagt, m.m. 
Vi sætter børnenes sikkerhed 
allerhøjest. Derfor betinger vi os, 
at børnenes forældre eller en 
anden voksen deltager i 
træningsaftenerne. Ikke nødven-
digvis på vandet, idet der også er 

brug for hænder på land, og ikke 
nødvendigvis hver gang.  
Det er en stor mundfuld for et 
barn at stå alene på havnen med 
en båd, og det er en stor mund-
fuld for træneren at stå alene 
med en flok børn, der alle skal 
have hjælp. 
Målet er, at børnene skal blive 
selvhjulpne og også lære at 
hjælpe hinanden.  
  

 
 
Vi tilbyder forældrene små 
kurser og hjælp i til- og afrigning 
af joller, introduktion til 
jollesejlads, vedligehold, 
kapsejlads, og sejlads i 
motorbåde, så forældrene også 
kan følge børnene på vandet. 
Forældrene er velkomne til at 
følge med børnene til 
vinterundervisning, hvor vi 

gennemgår de teoretiske 
forhold.  
 

Nye idéer og handlingsplan 
I 2015 forventer vi at oprette  
”Sø-Stjernerne” (en førsejler-
gruppe). Et tilbud til børn fra 5 -8 
års alderen, som endnu ikke er 
gamle nok til at sejle. Det er 
idéen, at disse børn skal lege 
med søkikkert, fiskenet, ha’ 
redningsvest på som en naturlig 
ting, mens de leger ved vandet, 
prøve at komme med i en 
følgebåd og følge de unge sejlere 
- således at børnene vil få en 
nemmere tilgang til selv at sejle. 
Ligeledes arbejder vi på at blive 
godkendt som ungdomsvenlig 
sejlklub af Dansk Sejlunion. Vi 
forventer at blive godkendt 
inden sommerferien 2015. 
 

Vi har også planer om at: 

 opbygge et 29’ermiljø 

 skabe bedre faciliteter i 
klubhuset for juniorgruppen 
med sofaer, musik og film 

 tilbyde stand Up Paddle (SUP)  

 tilbyde juniorsejlere Dansk 
Sejlunions trænerkursus 

 

Medlemskab og bådleje 
For at sejle i ungdomsafdelingen 
skal man naturligvis være 
medlem af sejlklubben, og så 

skal man betale bådleje. Det 1. 
år barnet sejler er bådlejen sat til 
halv pris af Optimistjolle-lejen. 
Se priserne på hjemmesiden. 
 

 
Hvordan får jeg at vide, hvad 
der sker? 
 
Se vores hjemmeside 
www.sssejlklub.dk  
Når man er aktiv sejler i 
ungdomsafdelingen bliver man 
medlem af en lukket gruppe på 
Facebook, hvor information hele 
tiden er ajourført. 
Læs mails fra 
kommunikation@sssejlklub.dk  
(sendes automatisk til alle sejl-
klubbens medlemmer), 
…og sørg for, at 
Havneservice@snekkerstenhavn.
dk har din rigtige mailadresse, så 
får du automatisk nyt fra 
sejlklubben. 
 
Certificeret af Dansk Sejlunion 
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