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SEJLERSKOLENS MÅL

• Mål.

• At tiltrække 10-20 nye voksenmedlemmer gennem sejlerskolen(+18 år)

• At udvikle den nuværende sejlerskole til en sejlerskole, der tilgodeser udvikling af 
medlemmernes behov for god, sikker og sjov sejlads 

• At etablere 2 kompetencegivende uddannelser

• At etablere en sejlerskole i samarbejde med juniorafdelingen/sejl&studér for 
unge mennesker, der slipper optimistafdelingen(frafaldet)

• At udvide den praktiske indfaldsvinkel med 1-2 længere sejladser for praktisk 
øvelse

• At sikre en indtægt til drift af Sejlerskolen



SEJLERSKOLENS PRAKTISKE DEL

• Målet med sejlerskolen er som udgangspunkt defineret i ”Strategien for 
sejlerskolen”” under praktisk sejlads

• Tilgang af op til 20 nye medlemmer fordrer instruktører af en vis kaliber, der er 
i stand til at formidle den praktiske læring i sejlads. _Det er væsentligt at der 
er instruktører på hver båd med nye sejlere. 

• Tilgang af nye elever fordrer stabile både, gerne med plads til mere end 2 
elever.

• Sejlerskolens primære mål er at tiltrække nye medlemmer og give dem en 
god introduktion og læring til praktisk sejlads

• Elever med bredere erfaring (mere end 2 år på sejlerskolen) vil sejlerskolen 
gerne hjælpe med at blive dygtigere, men eleverne skal i højere grad være 
selvhjulpne, hvad angår læring og træning om både og  sejlads



SEJLERSKOLENS EMNEOVERSIGT
• Yachtskipperbevis 3. ((Kursus forløb) DS

• Duelighedbevis henvises til SVA eller aftenundervisning

• Kanalbevis CEVNI (DS eller FTLF). (1 Lørdag)

• Kapsejladsregler (Thomas. Udvidet fra nuværende)

• Sejlads i hårdt vejr. (Nyt)

• Strategi og taktik. (Nyt)

• Skibsmotoren (Just)

• VHF certifikat og intern kommunikation (DS)

• Sundhed og redning (evt. Henrik i Esbjerg)

• Elektronisk navigation (Evt. Producent)

• El-lære på skibe (Ev. FTLF)

• Reparation og vedligehold (Udvikles.)

• Tovværkskursus (Lars/Jacob)

• 2 Foredrag i samarbejde med Inna( 1 udgangspunkt kunne være (Livsglæden ved at sejle), et andet hvorledes Ser 
et stort skib små skibe og hvilke muligheder har de, et tredje en tur gennem  Nordvestpassagen.) 


