
 

Snekkersten Skotterup Sejlklub E-Sejlsport 

På opfordring fra Dansk Sejlunion, tager et SSS nyt initiativ til, at tilbyde alle 
vores medlemmer E-Sejlads i klubregi. 
 

Intro-møde i sejlklubben onsdag den 20. oktober 
Kl. 1900 

Medbring PC/laptop, Ipad eller smartphone med internetadgang 
 

Tilmelding til Søren Overgaard senest 17. oktober ! 
soren.overgaard@hotmail.com 

 
E-sejlsport er et simulationsspil, hvor man kan sejle mod andre sejlere eller 
mod sig selv. E-sejlsport vokser verden over og med et aldersgennemsnit på 
28 år, er e-sejlsport for både børn, unge og voksne. 
 

Formålet kan være at blive en bedre sejler, at hygge sig med sine 
kammerater eller en aktivitet på tværs af klubber og aldersgrupper. 
E-sejlsport kan sejles hele året, men særligt velegnet i vintermånederne og 
supplerer den virtuelle verden meget fint med timerne på vandet. 
E-sejlsport kan tilbyde nye som garvede sejlere, at praktisere regler, 
vindforhold, bådklasser og det sociale fællesskab, som gør sejlsporten så 
unik. 
Der er mulighed for at arrangere egne klubsejladser og klubmesterskaber. 
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Det er vores ambition, at tilmelde SSS til E-sejlsportsligaen DS, hvor de 
bedste af vore E-sejlere kan konkurrere og repræsentere SSS i ligaen. 

E-sejlsport tager udgangspunkt i spillet Virtuel Regatta Inshore. Der er ca. 2 
mio. brugere på verdensplan og 6.000 brugere i Danmark. Lige nu spiller ca. 
350 danske spillere med i udtagelsen til World Sailing’s verdensmesterskab i 
e-sejlsport. 

Det er let at komme i gang med Virtual Regatta Inshore. 
Første skridt er at downloade spillet på enten en smartphone, tablet eller 
computer, som kan bruges til at spille på. 
VR Inshore er i udgangspunktet gratis at spille og fungerer på Android, IOS 
og PC/Mac. 
 
https://www.virtualregatta.com/en/ 

 

 

Fordele for klubben 

• Sjov vinteraktivitet 

• Det er gratis eller med få midler at komme i gang 

• Tiltrække og engagere medlemmer i klubben 

• Læring, udvikling og viden på mange niveauer 
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• Mulighed for at engagere unge i klubarbejde 

• Alle er lige uanset alder, køn og erfaring 

• Indendørs aktivitet, uafhængig af vejret, hvor man samles om e-
sejlsport 

• Mulighed for at inkluderer nye medlemmer i sejlklubben 

• Kan skabe sammenhold i klubben i forbindelse med klubaftener og 
andre arrangementer 

• Mulighed for at øge viden og interesse for kapsejlads 

Med venlig Hilsen 
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