
1 
 

Sejlerskolen – årsberetning 2016 
 
 
Forårsklargøringen af de fire skolebåde forløb planmæssigt. Dog gav en utæthed ved 
rorgennemføringen på ’Rose’ en del udfordringer, men efter to forsøg blev lækagen stoppet.  
 
Påhængsmotorerne tilhørende skolebådene er ved at være udtjente, så der er med 
Bestyrelsens velsignelse blevet indkøbt to nye motorer. 
 
Sejlsæsonen har været udfordrende for Sejlerskolen – først knækkede masten på ’Eskilsø’ 
(som følge af brud på terminal til undervant), og senere bukkede bommen på ’Rose’. Vi 
benyttede forsikringen ved begge havarier, og indkøbte en brugt mast og en ny bom. 
 
Vi har med stor tilfredshed kunnet konstatere en stigende interesse for at tage 
Duelighedsbevis de senere år, så de fire skolebåde blevet benyttet flittigt i løbet af 
sejlsæsonen. 
 
21 elever bestod Duelighedsprøven i praktisk sejlads i september – stort tillykke til alle 
eleverne. 
1 – 3 både fra Kapsejladsskolen har deltaget i Tirsdagskapsejladserne, og 2 skolebåde er 
desuden blevet anvendt til Pigekapsejlads om mandagene.  
 
1 skolebåde deltog i Sjælland Rundt På Indersiden, men pigerne valgte - ligesom mange andre 
- at stoppe i Lynæs for ikke at overbelaste grejet i det stormende vejr. Bortset fra at de ikke 
nåede hele vejen rundt, havde pigerne en fornøjelig weekend på vandet, kom trætte retur til 
Jyllinge i god behold og med stort smil på læberne. 
 
1 skolebåde deltog i Jyllinge Open og vandt løbet for Cruising Sejlere hvor 8 både deltog – 
tillykke til Kim og Merete. 
 
Også i år var der natsejlads til Holbæk, hvor flere både fra Jyllinge deltog. Vejret var desværre 
regnfuldt, men uanset var det igen i år en god og lærerig tur. 
 
Alt i alt var 2016 en fantastisk sejlsæson med rigtig mange gode timer på vandet. 
 
I vintersæsonen 2016/2017 underviser Kim Dons og Carl Høgstedt i Duelighedsprøvens 
teoretiske del, med kursusstart den 25. oktober 2016. Der er 25 pladser til rådighed, men 
allerede nu er kurset overtegnet og venteliste oprettet. 
 
Til sidst skal lyde en stor tak til alle de frivillige instruktører, der er tilknyttet Sejlerskolen og 
Kapsejladsskolen, og som yder en kæmpe indsats for at udbrede interessen for sejlsport, og 
for at lære andre at færdes sikkert på vandet. 
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