
Årsberetning Sejlerskole 2019 

Sejlerskolesæsonen startede i 2019 allerede i januar måned med gennemførelse af en række maritime kurser, 

som en lille gruppe i sejlerskolen havde planlagt og arbejdet på i løbet af efteråret 2018. Der var planlagt 8 

maritime kurser og et maritimt foredrag i perioden fra 12. januar til 24. marts.  

I perioden fra den 12. januar til den 24. marts blev der afviklet 5 af de planlagte maritime kurser og et 

maritimt foredrag. Det blev desværre nødvendigt at aflyse 3 af de planlagte maritime kurser grundet for ringe 

tilslutning.   

Sejlerskolens undervisning i praktisk sejlads startede med et informationsmøde tirsdag den 23. april i Egely. 

Her blev de 22 elever, nye og ”gamle” informeret om planerne for sæsonen, hvilken instruktør de skulle 

undervises af og hvem de kom på hold med. De fik også mulig for sammen med deres instruktør at besigtige 

den båd de skulle undervises i. 

Selve undervisningen startede tirsdag den 30. april, hvor de 22 veloplagte sejlerskoleelever og de 6 

dedikerede sejlerskole instruktører riggede bådene til og tog ud på den første undervisningssejlads.   

Instruktørgruppen har i sæsonen bestået af: Torben Strange – Peter Hübner – Kim Isager – John Runge – 

Mogens Axelsen og Steen Andersen.  

Undervisningen er foregået i tre af klubbens J70 både, klubbens 806 båd og i to private både, henholdsvis 

Kim Isagers Spækhugger og Mogens Axelsens Impala 27. 

Det har været en fin sæson med fint vejr og mange gode sejltimer. Hver undervisningslektion var i år blevet 

udvidet med ½ time i forhold til tidligere år. 

Det lykkedes i år at gennemføre en ”natsejlads” eller nærmere en sejlads i mørke. Den 17. september startede 

3 både fyldt med elever og instruktører en sejlads fra sejlklubben ud igennem Svendborgsund og tilbage 

igen. Formålet var at give eleverne et indtryk af hvad det vil sige at sejle og navigere i mørke efter lede fyr. 

Sejlerskolen var så heldig at få hjælp til aktiviteten fra Carsten Krat, Jan Christensen og Peter Hübner idet de 

stillede sig selv og deres både til rådighed for turen. Turen foregik for motor så eleverne kunne koncentrere 

sig om at styre og navigere. Det blev en god og lærerig oplevelse for alle.    

Tirsdag den 24. september aflagde 6 af sejlerskolens elever prøve i praktisk sejlads til duelighedsbevis. De 

bestod alle 6.   

Det har været en glæde at se den øgede anvendelse af 806èren i løbet af sæsonen. Ud over 

mandagskapsejladserne og brugen til undervisning i sejlerskolen har båden været udlånt 10 gange til 

klubbens medlemmer til endagsture, weekendture og feriesejlads.  

Sejlerskolens strategiplan som blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1 den 5. marts 2017 og findes på 

sejlerskolens hjemmeside sammen med udbygningen på områderne mål og udvikling for 2018 og 2019 

følges fortsat. Det er planen at den først i det nye år skal gennemgås og tilrettes, hvis det findes nødvendigt.  

Oversigten over sejlerskolens struktur og ansvarsområder, hvoraf det blandt andet fremgår hvilke 

ansvarsområde og opgaver den enkelte har vil også i det ny år blive evalueret og evt. tilrettet.  

I lighed med de kurser der er blevet udviklet og gennemført i begyndelsen af 2019 undersøges det om det er 

muligt at sammensætte en gruppe, der vil arbejde med at udvikle en række maritime kurser til gennemførelse 

først i 2020. 

 

  



Inden udgangen af 2019 vil det være nødvendigt at foretage følgende tiltag på 806 båden: 

                                                                                                                                                               

Udskiftning af træplade på motorbeslag                                                                                                  

Serviceeftersyn af påhængsmotor                                                                                                                

Reparation af 1 stk. spiler og 1 stk. forsejl                                                                                            

Udskiftning af eksisterende el-panel og sikringsboks (hvis der er penge på budgettet)                                                                        

Udskiftning af eksisterende GPS (hvis der er penge på budgettet) 

 

 

Status på sejlerskolens økonomi for 2019 pr. 22. oktober.  

Indtægter totalt kr.   44.063,88                      

Udgifter totalt kr.     27.365,67 

Overskud totalt kr.     16.698,21 

      

Steen Andersen 

Udvalgsformand  Sejlerskolen          

 


