
   

Sejlerskoles forårs panlægnig 2019 

Sejlerskolens forårsplanlægning 2019 
Alle frivillige, instruktører, aspiranter (også nye), teknikere mv. i sejlerskolen inviteres til 

skolemøde med spisning og planlægning af sæsonens aktiviteter. 

Der er mange ”aspiranter” – Du skal tilmelde dig som aspirant på for at komme ind i gruppen: 

http://www.egaasejlklub.dk/sejlerskole-planlaegnings-moede/ 

 

Tilmelding til planlægningsmødet her:  

 http://www.egaasejlklub.dk/sejlerskole-planlaegnings-moede/ 

Der laves kun mad til de tilmeldte 😊 

1 april 2019 kl. 17 i ES klubhus 

Forslag til agenda: 

1) Besøg i Therma´s radar container på havnen – 2 hold á 30 min. 

2) Spisning af en delikat middag/vin/øl – kl 18:00 

3) Afrydning 

4) Fordeling af instruktørdage (34 kursister). 

5) Planlægning af aspirantsejlads –  

6) Sejlerskole profiltøj - Poloshirt/vindbreaker. Hvem vil kikke på dette ? kvalitet – farve – 

form - tryk. Jeg laver rammeaftale med http://www.slothwear.dk/ . 

7) Økonomi i skolen og på aspirantholdet. 

8) Orientering fra bestyrelsen. 

9) Flere små positive historier på hjemmesiden. 

10) VHF og Y3 til vinter ? 

11) Teori max 28 kursister ttil vinter ? 

12) Organisations diagram 2019. 

13) Vintersejlads i Lidoen ?  

14) Eventuelt. 

 

Inspiration: 

 

 

http://www.egaasejlklub.dk/sejlerskole-planlaegnings-moede/
http://www.egaasejlklub.dk/sejlerskole-planlaegnings-moede/
http://www.slothwear.dk/
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Årets gang: 

27+28 april  Klargøring af skolebåde  

27 april  Standerhejsning med udlevering af duelighedsbeviser  

Primo maj 2019: Søsætning med efterfølgende rejsning af mast og rig.  

Primo maj 2019: Start på praktisk sejlads. 

8-9 juni: I denne weekend har Sejlklubben en fællestur til Mårup på Samsø med 

overnatning.  

21 juni 2019: Midsommer kapsejlads med efterfølgende grill. Alle både er til 

rådighed. 

August 2019: Frivilligheds-fest for de frivillige i sejlerskolen og klubben – instruktører 

& instruktøraspiranter, teknikere og skolens øvrige støttepersoner. 

September 2019: Praktiske prøver. Endelige datoer afhænger af vejret og de enkelte 

holds niveau. 

14-15 September 2019: Klubtur med overnatning i Nappedam. Skolebådene er til rådighed. 

Oktober 2019: Afrigning og optagning.  

Ultimo oktober 2019: Standerstrygning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der 

har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed – der er 35 kursister – 

så lad os lave lidt fest. 

November 2019: Start på dueligheds teori – se hjemmesiden for mere information. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 

Med venlig hilsen  

Klaus Madsen - 50994025. 


