
Lær at sejle i Jægerspris sejlklub  
  

  

  
  
 

 

Kære alle juniorer, forældre og hjælpere.                             Jægerspris den 30. marts 2019  

  

Sejlsæsonen 2019 begynder lige om et øjeblik.   

  

Vi starter tirsdag den 23. april 2019, vi mødes kl. 18.00 på Kignæs havn.   

På dagen gennemgår vi jollerne og diverse grej. Så vi er klar til at tørne ud på bølgen blå. Ind imellem 

laver vi lidt teoriundervisning.  

  

Lørdag den. 27. april afholder Bådlauget Kignæs Mole og Jægerspris sejlklub standerhejsning. I 

er alle velkomne, når vi hejser klubstanderen for sæsonen 2019.  

  

I weekenden 4.-5. maj afholder Jægerspris sejlklub det traditionsrige ranglistestævne ”Håndværker cup” for 

Nordisk folkebåde.  

Har I lyst til at hjælpe lidt til? Det kan være som hjælper på følgebådene, når kapsejladsbaner skal lægges 

ud? Eller at grille pølser til de sultne kapsejlere, når de kommer i land om efter sejladserne. Så må I meget 

gerne allerede nu, give mig besked.    

  

Lørdag den 25. maj inviterer Bådlauget Kignæs mole og Jægerspris sejlklub til det landsdækkende 

arrangement ”Vild med vand”   

 

Kort fortalt handler det om at invitere byens og omegnens borgere ned på havnen. Vi viser dem vores unikke 

og dejlige sted, og samtidig fortæller og viser vi dem de aktiviteter, der foregår hen over året.   

Programmet for den dag er ikke færdigt, I bliver løbende orienteret, både af os og af de lokale medier.  

 

I weekenden den 22-23. juni. inviterer Frederikssund/Marbæk sejlcenter og Jægerspris sejlklub til Haldor 

Topsøe Cup.  

 

Stævnet er for alle sejlere. 

Sig endeligt til, hvis I har lyst til at deltage i denne weekend, enten som hjælper eller som kapsejler. 

  

Mange flere oplysninger kan I finde her på disse link. Samtidig kan i også tilmelde jer diverse 

Facebook sider.  

  

www.kignaeshavn.dk   www.haldortopsoecup.dk  www.vildmedvand.dk     

  

Vi håber at se rigtig mange sejlere og forældre i den kommende sæson  

 

Kontakt Kim Kristensen på 40 19 98 74 eller på ikvent@outlook.dk   

 

Venlig hilsen junior afd.  
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