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Kerteminde Sejlklubs nye nyhedsbrev for september
Lidt nyt fra klubben.

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/

Afriggersejlads den 2. oktober 2021
Sæsonen er ved at være slut og afslutningen skal markeres med årets
afriggersejlads.
Ligesom de sidste par år vil vi sejle om kap i ens både. Sejlerskolen stiller Hbådene til rådighed hele dagen.
Der arrangeres sejlerstævne med flere løb, hvor man kan kvalificere sig til Medal race,
hvorefter vinderne vil kunne kåres.
Der bliver plads til højst 15 besætninger á 3-4 personer. Tilmelding foregår efter ”Først til
mølle” princippet og der lukkes for tilmeldinger, når der er fyldt op.
Program:
9.00: fælles morgenmad og briefing i Hallen ved det nye klubhus
10.00 første start.
Det tilstræbes at der gennemføres flest mulige sejladser. Hver kapsejlads vil være af ca. 20
minutters varighed. Udskiftning af besætninger foregår på vandet.
Ca. 16.00 Afslutning, kåring af vinderbesætningerne. Grill pølser + moleøl.
Det koster 50 kr. per besætning at deltage. Deltagergebyr er inklusive morgenmad, pølser og
moleøl. Deltagergebyret betales på dagen på mobilepay 50542.
Husk: Madpakke og drikkelse til frokosten
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Afriggersejlads den 2. oktober 2021 - fortsat
Tilmelding senest den 25/9-21 kan ske på sms telefon 41425941. Oplys antal deltagere,
deltagernes navne og navn på ”Teamet” .
Vi ses til en god dag på vandet
Kølbådsudvalget

First Sejlerskole Cup
Kerteminde Sejlerskole blev afholdt med deltagelse af 8 besætninger lørdag d.
11. september.
Der blev sejlet og dystet efter bedste evne i Sejlerskolens H-både.
I alt 8 hold deltog fra 4 forskellige klubber. Vinder blev Holbæk2 foran Holbæk1 med KDY1 på
tredjepladsen. Kerteminde Sejlerskole var stærkt repræsenteret med 3 hold, der tog 4, 5 og 6
pladsen. KDY” og KAS tog de efterfølgende pladser.
Billede: DS. DS artikel om First Sejlerskole Cup - LINK

Klubtøj
Ungdomsafdelingen har været ude og gøre et stort stykke arbejde for at skaffe
Kerteminde Sejlklubs medlemmer mulighed for klubtøj.

Det drejer sig om en praktisk hoodie og en flot Hummel-jakke. Farverne er grå og sort.
Der vil være mulighed for at teste størrelser i klubben, inden køb.
Der bliver sendt email med bestillingsoplysninger til alle medlemmer når priser og prøveeksemplarer er på plads.
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Person til IT-support søges
Klubben mangler en person, der kan overvåge driften af vores systemer
(email, hjemmesider mv.).
Som et led i den nye struktur, som blev præsenteret på generalforsamlingen, er vi på
informationssiden startet med bemanding af ”indhold” og ”formidling”. Benedikte er
webmaster og vedligeholder Sejlklubbens hjemmeside og Morten Grove har taget posten som
nyhedsformidler, hvilket bl.a. har resulteret i dette nyhedsbrev.
Nu mangler KS en person til at supportere den tekniske platform. Vi har de sidste par år
revideret klubbens forskellige systemer og har samlet disse til nogle få udbydere, så
driftsopgaven er overskuelig.
IT-support skal i samarbejde med web-masteren og nyhedsformidleren sikre, at klubbens
informationsgrundlag og IT-systemer er velfungerende. Opgaverne er typiske ad hoc opgaver
f.eks. administration af aftaler med leverandører af hosting og domæner, samt overvågning af
backup rutiner mv. Der er således tale om relativt få timers arbejde om måneden.
Vil du hjælpe klubben og overtage driftsopgaverne eller ønsker du yderligere information, så
kontakt Lars på email kasserer@kerteminde-sejlklub.dk.

Kerteminde Sejlklub Sponsorkoordinator
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 eller flere
personer til at søge sponsorater og til at koordinere de sponsoranmodninger der i forvejen
laves ifm. forskellige aktiviteter - Var det noget for dig?
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.
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VM i Kerteminde i 2023?
Der blev afholdt et møde i klubhuset d. 9. september for at sondere om der er
opbakning i klubben til at afholde VM for Contender jolle i 2023.
Selve stævnets format er som følgende:
120 deltagere i 7 dage i juli, formentligt uge 27 (d. 3-9 juli 2023)
2 dage med måling og prøve/test sejlads
5 dage med sejladser
Sociale aktiviteter:
Åbningsreception
Stævnemiddag på næstsidste dag
Moleøl alle dage
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.
Det er en flot tillidsgestus fra Contenderklubben og det giver KS en speciel lejlighed til atter
engang at sætte Kerteminde på det danske og det internationale sejlersøkort.
Det vil være rigtigt godt hvis vi kan finde 3 personer, udover de 4 der allerede har meldt sig, til
at planlægge og tilrettelægge opgaven, så vi er en gruppe på 7.
”Mange hænder gør arbejdet let” siger et gammelt ordsprog. Det gælder også i sejlsport.
Hvis du vil være med eller har spørgsmål, så kontakt Morten Grove - nyhed@kertemindesejlklub.dk
Hvis du vil se hvad en Contender er for en jolle, så kig her på Contendernes hjemmeside: LINK
Billede: Danish Contender Association

