
Sejlerskolen – årsberetning 2019 
Statistik for året 
Navigationsundervisningen 2018/2019 
23 elever var tilmeldt navigationsundervisningen i vinteren 2018/2019, hvoraf 21 valgte at gå til eksamen i 
marts 2019, og 20 bestod 
Praktisk sejlads 2019 
24 elever var tilmeldt Duelighedsprøven i praktisk sejlads i september, 22 gik til prøve og 22 bestod. 
Navigationsundervisningen 2019/2020 
24 elever er tilmeldt navigationsundervisningen i vinteren 2019/2020, hvoraf 23 har valgt at gå til 
eksamen. 
 
Året der gik 
Ny formand valgt. Med tilhørende Sejlerskolebestyrelse bestående af ansvarlige for: Sommersejlads, 
Vinterundervisning, klargøring og Økonomi 
 
Forårsklargøringen af skolebådene forløb planmæssigt og alle fire skolebåde var klar til sejlsæsonen med 
start den 1. maj. Sejlsæsonen 2019 har været rigtig god, med fantastisk vejr på de fleste 
undervisningsaftner. 
 
2 både fra Kapsejladsskolen deltog i Tirsdagskapsejladserne, og 3 skolebåde er desuden blevet anvendt til 
Pigekapsejlads om mandagene. 
 
Vi fortsatte tilbuddet om tursejlads til de elever som har erhvervet Duelighedsbevis, men som ikke 
interesserer sig for kapsejlads. Der har fast været 2 både på vandet hver tirsdag. 
 
Den ene skolebåd blev anvendt i forbindelse med Vild Med Vand i juni, hvor der var mange 
interesserede, som fik en sejltur på Vesen. 
 
Der var 1 skolebåd som deltog i Sjælland Rundt På Indersiden, mens der ikke var en skolebåd med i 
Jyllinge Open. 
 
Der blev igen i år afholdt natsejlads for eleverne. 
 
Bådene blev taget på land efter en god sæson. Hvor fejl og mangler er blevet gjort op, så vi kan gøre klar til 
forår klargøringen. 
 
Der blev i december måned traditionen tro budt på hygge, gløgg, æbleskiver, quiz og ikke mindst uddeling 
af duelighedsbeviser til de elever som har bestået. 
 
Jeg vil gerne takke alle de frivillige instruktører, der er tilknyttet Sejlerskolen og 
Tur - 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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