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KÆRE MEDLEM 

VELKOMMEN TIL KERTEMINDE SEJLKLUB.  

Kerteminde Sejlklub er blandt Fyns største sejlklubber med omkring 400 medlemmer.  

Dette skyldes først og fremmest klubbens høje aktivitetsniveau, som medfører en bred vifte af tilbud til 
alle, fra begynderen til den erfarne sejler.  

Udgangspunktet er selvfølgelig den gode beliggenhed midt i Danmark, hvor Kertemindebugten giver 
ideelle forhold for alt fra hyggelige aftenture, til kapsejlads på internationalt højt niveau.  

Blandt klubbens arrangementer er bl.a. fælles weekendture, og der altid er godt selskab at finde på 
disse ture samt på længere sommerture.  

Klubben bæres udelukkende af frivillig arbejdskraft, og du er altid velkommen til at deltage som hjæl-
per eller arrangør. Dette er også et godt udgangspunkt for at lære andre medlemmer at kende. 

Sejlklubben råder over to klubhuse.  

Det ”gamle” klubhus huser vores bureau og restaurant, som er samlingsstedet for mange af vores mø-
der og formelle samlinger. Der er mulighed for en bid mad og en tår til halsen efter en god sejlads, li-
gesom der er mulighed for en lækker middag med familien i restauranten.  

Klubbens forretningsudvalg, FU, holder møde i bureauet hver anden uge i vintersæsonen og hver ons-
dag i sommerperioden når KS-standeren er oppe.  

Det nye klubhus – Søsportscenteret - deler vi med Kajak-klubben. I Søsportcenteret findes omklæd-
nings- og bade faciliteter og sågar en sauna. Der forefindes også en sejlhal med tilhørende værksted, 
som kan benyttes af medlemmerne ligesom der er undervisningslokaler. 

Søsportscenteret danner også rammerne for vores stævner og arrangementer. 

Alle medlemmer kan bestille et nøglekort og få adgang til Søsportscenteret.  

Kerteminde Sejlklub – et godt netværk.  

Der er i løbet af året masser af muligheder for at udfolde sine talenter inden for f.eks. catering, café-
drift og kagebagning, og til vores arrangementer og stævner er der altid brug for for hænder til hjælpe 
med håndtering af fx campingområder, præmiefordeling og meget andet praktisk arbejde. Der opstår 
gode arbejdsfællesskaber og der er rig mulighed for at udvikle et godt netværk.  

Klubhusudvalget og ”Torsdagsholdet” er en af nøglerne til, at vi har en velfungerende klub. De tager 
sig af praktiske opgaver med drift og vedligeholdelse af klubhusene og det sejlende materiel. Så dér 
er der gode muligheder for at lære og gøre sig erfaringer med vedligehold og reparationer af alt fra en 
dryppende vandhane til lapning af et hul i et glasfiberskrog.  

Klubmedlemmer har mulighed for at låne værktøj f.eks. pudsemaskine og højtryksrenser til vedlige-
hold af egen båd. Dertil findes et bookingsystem på sejlklubbens hjemmeside. Det meste af klubbens 
materiel og flåde kan benyttes af medlemmerne, selvfølgelig mod behørig introduktion og sejlrelevant 
ærinde. 

 Rabatter i byens butikker.  

Kerteminde Sejlklub har en ”Fordel Plus” aftale med mange af byens butikker, og der kan ved forevis-
ning af KS-medlemskort opnås gode rabatter. Derved støtter vi op om byens handelsliv og KS nyder 
støtte fra byens butikker med præmier og andet godt til vores sejlere.  

Uddannelse inden for sejlads.  

Der er gode muligheder for at blive uddannet i de mange facetter af sejlads i Kerteminde Sejlklub.  
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Der skal bruges uddannede baneledere og dommere ved stævnerne i klubben. Disse samt trænere 
og instruktører uddannes løbende.  

Til det mere organisatoriske arbejde findes også rige muligheder for uddannelse. Er der interesse for 
et eller flere kurser gennem Dansk Sejlunion, støtter klubben gerne op om dette.  

Derudover er der selvfølgelig rige muligheder for at tilegne sig praktisk sejlads-erfaring gennem klub-
bens mange aktiviteter.  

Henover vintermånederne afholdes der i Søsportscenteret kurser i teoretisk duelighed og yacht-skip-
per eksamen. Dette arrangeres af Sejlerskolen.  

Ved disse kurser er der en egenbetaling.  

Klubbens Hjemmeside  

Klubbens hjemmeside  www.kerteminde-sejlklub.dk  er vores platform til kontakt mellem klubben og 
medlemmerne. På hjemmesiden finder du oplysninger om kommende arrangementer, klubbens histo-
rie og lignende. Der er også en personlig side som du kan tilgå med dit medlemsnummer samt et ko-
deord du får tildelt ved indmeldelse.  

Husk venligst at opdatere dine kontakt-oplysninger her, såfremt der sker ændringer.  

  

Kerteminde Sejlklub er organiseret i forskellige udvalg.  

JOLLEUDVALGET / UNGDOMSAFDELINGEN.  

Krabbeholdet: Krabbeholdet er for børn i alderen 5 til 8 år. Her tilbydes de en sikker introduktion til 
havnen, vandet og naturen omkring. Der vil være masser af leg, sjov, udforskning af vand, sand, dyr 
og meget mere!  

Begyndere: Det er her alle nye sejlere starter. Der startes op medio april med lidt teoriundervisning. 

Inden du skal på vandet første gang, laver vi en kæntringsøvelse i Munkebo svømmehal – så du har 
prøvet det i trygge rammer. Når vi starter på selve sejladsen, foregår det i Marinaens trygge bassin, 
støttet af gode trænere og sikre ledsagebåde.  

Kerteminde Sejlklub råder over 15 klub-joller, som du som første-års sejler kan leje for en sæson. Så 
kommer du i gang billigt.  

Optimist sejler: Sejlerens vugge - optimist afdelingen - tilbyder børn mellem 8 og 15 år at lære alt om 
sejladsens grundtrin. Der er blandt optimisterne sejlere i forskellige kategorier afhængig af niveau, in-
teresser og evner.  

Ungdomsafdelingen: Kerteminde Sejlklubs ungdomsafdeling er en spændende og udfordrende 
idrætsklub med alle niveauer af sejlere fra begyndere til mesterskabs-sejlere.  

Aktiviteterne tager primært udgangspunkt i kapsejlads, men giver samtidig en indgangsvinkel til 
mange former for søsport. Aktiviteterne starter i optimistjollen for de helt unge og fortsætter i de lidt 
større joller eller kølbåde når højde, drøjde og erfaring er tilstrækkelig. Der findes flere jolletyper i 
klubben, med den olympiske Laser-jolle som det største felt.  

Uanset om der vælges en-mands eller to-mands jolle , er der tale om en fysisk og teknisk krævende 
sport, men også en sport hvor der venter godt kammeratskab og store naturoplevelser.  

SEJLERSKOLEN.  

Lær at sejle- i godt selskab. Kerteminde Sejlklubs sejlerskole er klubbens meget attraktive tilbud til 
alle voksne, der gerne vil lære praktisk sejlads. På sejlerskolen lærer du at håndtere en sejlbåd under 
stort set alle forhold. Du bliver forberedt til at klare mange forskellige situationer til søs, og får dermed 
det allerbedste grundlag for et sikkert og positivt sejlerliv for dig og din familie. Hvad enten det er som 

http://www.kerteminde-sejlklub.dk/
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/
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skipper med fod på eget dæk, eller som gast på en af de mange privatejede både, der findes i Kerte-
minde, er det et godt adgangskort at have gennemført sejlerskolens grundige uddannelse henover to 
sæsoner.  

Kerteminde Sejlklub har drevet voksensejlerskole i over 30 år og undervisningsprincipperne i dag hvi-
ler på den store erfaring, der er opsamlet igennem mange år.  

SEJLADSUDVALGET.  

Udvalget arrangerer kapsejlads for kølbåde i Kerteminde Sejlklub som for eksempl ”ROMSØ RUNDT” 
som er en distancekapsejlads på Storebælt.   

Derudover afholdes jævnligt danmarksmesterskab for en eller flere bådtyper.  

Kerteminde Sejlklub deltager i Sejlsportsligaen og stiller med et hold gode sejlere til Ligaen.  

MANDAGSSEJLADS  

Hver mandag arrangeres kapsejlads for både med pigebesætninger.  

Målet er at få pigerne til at turde sejle ”alene” uden mænd ombord, samt at hjælpe pigerne til bedre 
boathandling og dermed større sejlerglæde.  

Og nok så vigtigt: Efter sejladserne hygger vi os sammen i klubhuset.  

TIRSDAGSSEJLADS.  

Kølbådsudvalget arrangerer aftensejlads hver tirsdag i sommerhalvåret. Sejladsen er for alle typer af 
kølbåde, små og store og for alle niveauer. Der bliver lagt vægt på kapsejlads - men også på hygge 
og socialt samvær.  

ONSDAGSSEJLADS.  

Klassebådsudvalget tilbyder kapsejlads på udlagte olympiske baner, udlagt og ledet af kompetente 
dommere. Alle bådtyper, der kan mønstre fem både eller flere, kan deltage.  

Igennem årene har Kerteminde Sejlklub kunnet mønstre en stor flåde af Folkebåde, som har brugt 
netop klassebådsudvalgets udlagte baner som trænings-springbræt. Det har gjort KS til landets fører-
ende klub for Folkebådssejlere.  

TORSDAGSSEJLADS.  

Med ungdomsudvalget som arrangør, mødes alle jollesejlere, ung som gammel, til dyst hver torsdag 
aften. Stemningen omkring sejladserne er afslappet og hjælpsom, indtil startskuddet går, og scenariet 
skifter til ”kamp til sidste bloddråbe”. Efter målgang er der igen ingen grænser for konkurrenternes 
hjælpsomhed. Alle jolletyper er velkommen, men det største felt findes hos Laser-jollerne.  

SAIL EXTREME.  

Sail Extreme er en gigantisk sejlsportsevent, som Kerteminde Sejlklub afvikler hvert år i Pinsen.  

Stævnets målsætning er at skabe rammerne om en sejlsportsbegivenhed, hvor sejlads på højt sports-
ligt niveau kombineres med sociale aktiviteter på havnen. Stævnet retter sig mod jollesejlere, med ty-
pisk 400 deltagende joller, fordelt på mange forskellige klasser.  

Flere af klasserne benytter typisk stævnet som rangliste- eller mesterkabsstævne.  

Udover kapsejlads på højt niveau giver stævnet mulighed for at møde gamle og nye venner fra både 
Danmark og udlandet på tværs af bådklasser og ambitionsniveau.  
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CLASSIC FYN RUNDT.  

Danmarks ældste kapsejlads er Fyn Rundt, eller Classic Fyn Rundt som sejladsen har heddet de sid-
ste 10 år. Classic Fyn Rundt er en distancekapsejlads med start og mål i Kerteminde Bugt. Bredden 
er stor blandt deltagerne, fra hyggesejlere til professionelle besætninger.  

HAVNEFEST.  

Kerteminde Sejlklub arrangerer sammen med Roklubben og fiskerne på havnen den årlige og traditi-
onsrige Kerteminde Havnefest.  

Havnefesten afvikles altid i den første weekend i august, og er et vigtigt indslag i Kerteminde om som-
meren.  

En stor gruppe af klubbens medlemmer yder et kæmpe frivilligt stykke arbejde i forbindelse med Hav-
nefesten, og der er altid plads til flere.  

Overskuddet går ubeskåret til klubberne bag havnefesten.  

  

 


