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Velkommen til Kerteminde Sejlklubs nye nyhedsbrev 
Kerteminde Sejlklub vil fremover bringe orientering til medlemmerne om hvad der sker i 

sejlklubben. 

Nyhedsbrevsredaktør 

Jeg hedder Morten Grove, og jeg har fornøjelsen af at stå for dette 

nyhedsbrev.  

Jeg kan kontaktes på nyhed@kerteminde-sejlklub.dk eller på 2062 7819. 

Jeg er også tit på havnen, og har min båd, Bavaria 37 ”Saxe”, på bro 7, så 

bare fang mig, hvis der er noget I gerne vil have at alle de andre medlemmer  

                                 bør vide noget om. Jeg skal nok også spørge jer alle pænt ad ☺ 

Åbent Internationalt Fynsk Mesterskab for Folkebåde  
I den kommende weekend afvikler vi traditionen tro Fynsk Mesterskab for 

Folkebåde. Der p.t. tilmeldt 20 besætninger, hvoraf de to er tyske. 

Igen i år er der langt op til en spændende weekend på højt sportsligt niveau 

med mange sejladser og hyggelige sociale aktiviteter på land for sejlerne, 

herunder middagen lørdag aften. 

Deltagere og resultater kan findes her: LINK. 

OK jolle DM 
Kerteminde Sejlklub er vært for OK jolle klubbens Danmarksmesterskab fra 

fredag d. 27. august til søndag d. 29. august. 

Der forventes ca. 90 joller med start fredag kl. 11.  

Se deltagerne her - LINK. Her kan man også følge resultaterne efterhånden 

som sejladserne afvikles. 

OK jollen er en dansk designet enmandsjolle, der går for at være en jolle for voksne, dygtige 

sejlere.  Se hvad Dansk Sejlunion skriver om jollen: LINK. 

Billede: DS 

Tursejlads 
Der er tursejlads i weekenden d. 20 og 21 august. Turen går til Ballen på Samsø 

med mole øl/vand/vin lørdag kl. 17 ved overdækningen ved den røde 

toiletbygning på sydmolen. 

Vel mødt. Læs mere på Kerteminde Sejlklubs Facebook side - LINK  

Billede: Visitsamsoe.dk 

mailto:nyhed@kerteminde-sejlklub.dk
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/4f4a6ac3-5431-4aab-9a84-235e695ccebc#!/
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/838ee4a7-5812-4f00-8a88-58eb91abe658#!/entries?classId=e47ae2c9-c719-47d9-aa4d-07232015c210
https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/klasser/joller-og-katemaraner/ok-jolle
https://www.facebook.com/groups/kertemindesejlklub
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First Sejlerskole Cup 
Kerteminde Sejlerskole er vært ved den årlige First Sejlerskole Cup, der afvikles 

lørdag d. 11. september i Sejlerskolens H-både. 

Sejlerskole besætninger fra hele landet dyster om ”Det Gyldne Spilhåndtag” og æren. 

Billede: DS 

H-båds ligaen 
Lørdag d. 18. september og søndag d. 19. september afholder KS liga stævne 

for H-bådene, hvor det forventes af 20 - 25 af de bedste H-båds besætninger 

deltager.  

Da vi har brug for hjælpere, må du meget gerne melde dig hos Hans Jørgen 

Ellekilde på regatta@kerteminde-sejlklub.dk, hvis du har lyst og energi til at 

give en hånd. 

Læs mere om H-båds ligaen her: LINK. 

Billede: https://www.h-boat.dk/  

Kerteminde Sejlklub og kronerne 
Kerteminde Sejlklub har mange aktiviteter, og de koster penge alle sammen.  

Der er ønske om vedligehold af trailere, RIB’s, indkøb af joller og meget andet. 

Mange frivillige gør en stor og helhjertet indsats, men klubben har brug for en fundraiser-

koordinator - Var det noget for dig? 

- 

Jobbet er tovholder og koordinator, så vi ikke alle sammen render til de samme sponsorer med 

hvert vores stævne. Jobbet koordineres med forretningsudvalget (formand, næstformand og 

kasserer). Forretningsudvalget kan kontaktes på kasserer@kerteminde-sejlklub.dk eller om 

onsdagen kl. 17-18 i ulige uger. 

 

 

  

mailto:regatta@kerteminde-sejlklub.dk
https://h-boat.dk/velkommen-i-h-baad-ligaen/
https://www.h-boat.dk/
mailto:kasserer@kerteminde-sejlklub.dk
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VM i Kerteminde i 2023? 
Dansk Contender Association har spurgt KS om vi vil afholde VM for klassen i 

juli 2023. 

Måske nogen kan huske VM for RS:X i 2010, som var en meget stor oplevelse?  

Contenderne har i mange år været en del af Sail Extreme, typisk på E-banen, og kender derfor 

Kerteminde rigtigt godt. Det er derfor de gerne vil bede os om at afholde deres VM, da klassen 

ved at det sportslige, men også det sociale, er helt i top. 

Der skal bruges ca. 40 hjælpere i ca. 1 uge mens stævnet står på, og der skal bruges ca. 5-10 

mennesker til at planlægge stævnet, så grib chancen, og lad os vise verden hvad Kerteminde 

kan.  

Vi arrangerer et informationsmøde i september i klubbens lokaler, hvor Destination Fyn 

(https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/destination-fyn) også vil være til stede, da de finder 

det meget interessant og vil hjælpe os. 

Hvis du vil være med eller har spørgsmål, så kontakt Morten Grove - nyhed@kerteminde-

sejlklub.dk eller Henrik Møhl - henrik@mohl.family  

Hvis du vil se hvad en Contender er for en jolle, så kig her på Contendernes hjemmeside:  LINK   

Billede: Danish Contender Association 

 

mailto:nyhed@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:nyhed@kerteminde-sejlklub.dk
mailto:henrik@mohl.family
http://www.contender.site/

