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Kerteminde Sejlklubs nye nyhedsbrev for december. 
Nyt fra klubben. 

Nytårskuren - aflyst 
I lyset af Corona restriktionerne må Kerteminde Sejlklub desværre aflyse den 

traditionelle Nytårskur. 

Kerteminde Sejlklub ønsker sine medlemmer en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår 

 

Ungdomsafdelingen/Klubtøj 

  Takket være Ungdomsafdelingen er det nu muligt at købe KS klubtøj 

Her viser de tøjet frem og det er stadigt muligt at bestille tøj. 

Der kommer i løbet af kort tid en hjemmeside op at køre hos Sport og Profil hvor man kan 

bestille jakker og hoodies.  
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Hvad sker der i KS i 2022? 
2022 ser ud til at blive et meget aktivt år på stævnesiden.  

Foreløbig er følgende stævner/aktiviteter på tapetet: 

Nordisk Folkebåd Tune-Up 23.24. april. Henrik Møhl: klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk 

CFR (Fyn Rundt) 27. – 29. maj.  Hans Jørgen Ellekilde: regatta@kerteminde-sejlklub.dk 

 

Sail Extreme 4. – 5.juni. Lennart Damgaard lennartdam@live.com  

 

DM Wayfarer 18. – 19. juni. Morten Grove mhg@saxe-grove.dk 

 

12mR North European Championship 24. – 26. juni. Henrik Møhl: klassebaad@kerteminde-

sejlklub.dk 

Havnefest 6.7. aug. 

FM Folkebåde 27.-28. aug. Henrik Møhl: klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk 

Romsø Rundt 3. sept.  

 

Sejlerskolecup/First Cup 10. sep. Steen Frederiksen: sejlerskole@kerteminde-sejlklub.dk 

 

Afrigger 1. okt.   

I 2022 fylder Kerteminde Sejlklub 75 år 
Den 9. december 2022 fylder vores sejlklub 75 år.  

Det er en meget flot milepæl og noget at se frem til. 

 

Kajakklubben inviterer til foredrag 17/1-2022 
Foredraget hedder ”Far og datter i Vildmarken, 45 dage i Grønland” om Sirius 

mand Erik B. Jørgensen og hans 12 årige datters tur til Grønland. 

Arrangementet koster 100 kr. pr deltager, som bedes betales senest d. 11/1 til 

enten kontonummeret: reg: 6864 konto: 1047094 eller på mobilpay: 55632. 

Foredraget starter kl. 19 og slutter kl. 21. 

På indbetalingen bedes du venligst, af hensyn til vores kasserer, skrive: "Foredrag Erik B. 

Jørgensen, samt dit navn og hvilken klub du kommer fra. 

Med venlig hilsen Kerteminde Kajak Klub, Hanne Grøsfjeld. 
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 12mR North European Championship 
Den 24.-26. juni er Kerteminde Sejlklub vært ved 12 meternes Nord 

Europæiske Mesterskab, hvor der forventes en perlerække af nogle af de 

ypperste repræsentanter for sejlsportens kongeklasse. 

Læs mere her: https://12mrclass.com/event/2022-north-european-championship/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12mR-båden ”Wings” Foto: Henrik Møhl 

https://12mrclass.com/event/2022-north-european-championship/
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DS-DM Wayfarer joller 
Ugen før 12 meterne, d. 18.-19. juni, arrangerer Kerteminde Sejlklub Dansk 

Sejlunion Danmarksmesterskab for Wayfarer jollen, hvor der forventes ca. 20  

2-personers joller. 

Hvis man har lyst til at prøve kræfter med den nyeste udgave af den velprøvede tur og 

kapsejladsjolle kan man henvende sig til Morten Grove, som så vil prøve om vi ikke kan låne 

Wayfarer klubbens MK IV, som tidligere har vundet mesterskaber med den gamle OL-sejler 

Mogens Just ved roret. 

Jollen er fuldt sat op til kapsejlads, så det er en unik mulighed der byder sig her. 

Har man lyst til at give en hånd, så meld jer hos Morten: info@kerteminde-sejlklub.dk 

 
Billedet er fra Wayfarer.dk fra Herslev Strand Sejlklub 
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