
Sejlerskolen – årsberetning 2018 
 
Statistik 
 

Navigationsundervisningen 2017/2018 
17 elever var tilmeldt navigationsundervisningen i vinteren 2017/2018, hvoraf 13 valgte at gå til 
eksamen i marts 2018.  
 
Praktisk sejlads 2018 
21 elever var tilmeldt Duelighedsprøven i praktisk sejlads i september, hvoraf 20 bestod på trods af 
kraftig blæst på eksamensdagen. 
 
Navigationsundervisningen 2018/2019 
21 elever var tilmeldt navigationsundervisningen i vinteren 2018/2019, hvoraf 19 har valgt at gå til 
skriftlig eksamen den 12. marts og mundligt eksamen den 16. marts – held og lykke. 

 
Året der gik 
Forårsklargøringen af skolebådene forløb planmæssigt og alle fire skolebåde var klar til sejlsæsonen med 
start den 1. maj. Som bekendt var sejlsæsonen 2018 helt fantastisk, med indlagt solnedgang på mange 
undervisningsaftner.  
 
1 båd fra Kapsejladsskolen deltog i Tirsdagskapsejladserne, og 3 skolebåde er desuden blevet anvendt til 
Pigekapsejlads om mandagene.  
 
Vi har forsøgt at fastholde de elever som har erhvervet Duelighedsbevis, men som ikke interesserer sig for 
kapsejlads ved at tilbyde Tursejlads én gang om ugen, hvor deltagerne selv står for at planlægge sejladsen. 
Det nye tilbud kom sent i gang, men tilbydes igen i den kommende  sejlsæson. 
 
De 4 skolebåde blev også flittigt anvendt i forbindelse med Vild Med Vand den 9. juni, hvor der var mange 
interesserede, som fik en solskinstur på Vesen. 
 
Der var ingen skolebåde som deltog i Sjælland Rundt På Indersiden, mens der var 1 skolebåd som deltog i 
Jyllinge Open. 
 
3 både deltog i natsejlads til Holbæk. Alle kom igennem med godt humør selvom turen blev gennemført i 
hård vind. Løserup-fyr kunne ikke ses, og fejlen er rapporteret til Geo-data. 
 
Der er pr dags dato kun 5 ledige pladser til Praktisk sejlads 2019, så vi håber at kunne melde udsolgt inden 
sejlsæsonen starter den 1. maj? 
 
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. 
 
Til slut vil jeg som afgående formand sige tusind tak for godt samarbejde i Bestyrelsen og særligt i 
Sejlerskolen. 
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