
Lær at sejle i Jægerspris sejlklub 
 

 
 

Introduktion Junior afd. 
 

Jægerspris sejlklub råder over  

15 optimistjoller 6 europajoller 5 RS Terajoller 

 

Klubben stiller jollerne til rådighed sæsonen igennem, det vil selvfølgelig være muligt med egen jolle, jollen kan ligge på sejlklubbens arealer 

til og med du er fyldt 24 år.  

 

Desuden råder vi over redningsveste som kan lånes sæsonen igennem 

Jægerspris sejlklub har 3 følge både, som altid er på vandet når vi underviser, således at sikkerheden er i top.  

 

Hvad sker der i Jægerspris sejlklub 
 

For nybegynder forgå undervisningen gennem teori og leg, sejladserne vil forgå inden i havnen samt i svajbassinet, sener når de blevet 

dygtigere, begynder vi at lærer dem at sejle kapsejlads, sejladserne vil forgå sammen med de øvede og erfarende sejler øst for indsejlings 

rende til kignæshavn. Her bliver der udlagt forskellige former for baner og kapsejladsbaner  

 

I april, inden sejlersæson for alvor går i gang, bestræber vi os på at afholde teoriundervisning hver tirsdag aften. 

Sejlsæsonen starten den første tirsdag i maj måned, vi holder sommerferie samtidig med skolernes sommerferie, og slutter sejlsæsonen 

sidst i september måned, vi mødes i vores klubhus hver tirsdag sæsonen igennem kl. 1800 og slutter aften ca. kl. 2100  

Traditionen tro, går det på omgang med at serveres varmt kakao med hjemmebagt kage  

 

Efter nærmer aftale tilbyder vi at arrangerer weekend sejladser og tage til kapsejladser rundt om i det ganske land. 

 

Formål 
 

Vi ønsker at børn og unge i Jægerspris skal have den mulighed at opleve glæde ved at lære at sejle, nyde stilheden, den friske luft, få 

masser af motion og lære at kunne bevæge sig gennem vande i en jolle kun ved hjælp af vinden. 

 

Samtidig lære sejlsporten børn og unge omgang med naturens kræfter -vand og vind - at bruge disse kræfter og respekterer dem.  

Samtidig er denne lærdom basisviden for alt sejlads i fremtiden, hvad enten det handler om tur sejlads, kapsejlads, motorbådssejlads eller 

en hvilken som helst beskæftigelse på vandet. 

 

Vores fremadrettede ambitioner handler om et bredt aktivitetsniveau, med kapsejlads, weekend ture, hyggesejladser fællesspisning, fest 

og alt det der skal til for at skabe et godt sammenhold. 

 

Hvad skal jeg kunne og hvad skal jeg have med? 

 
Der er ingen krav for at starte. De ting du skal kunne vil du lære hen ad vejen. Vore instruktører vil hjælpe jer til at blive habile sejler. 

 

Vi ved at det Danske sommervejr altid kan være lunefuldt, så husk varmt tøj og skifte tøj, fodtøj som kan tåle at blive vådt. 

Og et håndkæde så du kan tage dig et varmt bad efter sejladserne. 

 

Vil du ofre lidt på dig selv er en våddragt og jolle sko en rigtig god ide at anskaffe, således du kan holde dig varm under sejladserne.  

Vi hjælper naturligvis med at finde det rigtige udstyr til dig. 

 

Hvad skal jeg som forælder  
 

Vi ser meget gerne at i som forælder bruger lidt tid på havnen til at starte med, det er meget nemmer for os alle når vi har lært hinanden 

lidt bedrer at kende.  

Junior afd. sætter stor pris på den hjælp vi får fra jer forælder, der er rigtig mange opgaver i forbindelse med sejladserne såsom at 

tilrigge, søsætning, afrigge osv.  

Mens børnene er på vandet kan i forælder så slappe lidt af og nyde en dansk sommeraften på kignæshavn, det kan varmt anbefales især når 

den er alleer bedst    

 

Med bedste sejler hilsner Junior afd. i Jægerspris sejlklub 

 


