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Kerteminde Sejlklubs nye nyhedsbrev for oktober.
Nyt fra klubben.

Generalforsamling i Kerteminde Sejlklub 16. november
Husk generalforsamling i Kerteminde Sejlklub d. 16. november kl. 19.00 i
klubhuset/Søsportscentret.
Selvom det er valgaften håber klubben at rigtig mange medlemmer vil møde op, da der er
vigtige emner at tage stilling til, som for eksempel valg af ny formand.
Vel mødt.

Vær venlige ikke at parkere på jollepladsen
Kerteminde Sejlklub beder medlemmer og folk der har deres gang på havnen
om ikke at parkere på jollepladsen.
Der færdes børn, forældre, jolle sejlere af alle aldre og kajakroere, så dem skal vi passe på.

Vil du hjælpe med ideer til klubhuset?
Der er nedsat et udvalg med klubhusudvalgsformand Villy Hansen som
formand til at komme med forslag til indretningen af klubhuset,
Søsportscentret, så det bedre kan imødekomme de krav, behov og ønsker der er fra
medlemmer og udvalg.
Men udvalget har brug for ideer, så hvis du går med nogle tanker omkring hvordan vi kunne
indrette bedre, så må du meget gerne dele dem med udvalget. Villy kan kontaktes på
klubhus@kerteminde-sejlklub.dk

Ungdomsafdelingen
..havde sidste træning torsdag før efterårsferien. Nu er det vinteraktiviteterne
der står for døren.
Helt slut er det dog ikke, da A, B og C-optimister tager til stævne i den kommende weekend i
Aarhus.
Jolleafdelingen er i god udvikling med ca. 25 sejlende joller. Der er gang i initiativer omkring
reparation/opgradering af de nuværende joller og anskaffelse af nye/nyere joller, da KS har
sejlere der gerne vil konkurrencen på vandet.
I den forbindelse er der afviklet et specielt træningsforløb hvor Rebekka og William Johannesen
fra KDY var ovre og hjælpe med inspiration, nye metoder og veje til fremgang.
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I 2022 håber Ungdomsafdelingen at starte Krabbeklubben op igen. Krabbeklubben er for yngre
søskende til sejlere, så de også kan få en god oplevelse ved vandet, og hvem ved, måske blive
interesseret i sejlsporten og livet omkring havnen senere?

Julehygge
Kerteminde Sejlklubs Venner, i daglig tale Sejlklubbens Venner, håber
juletræet er pyntet fredag den 10. december for der vil vi lave julehygge i
klubhuset/Søsportscenteret kl: 16:00 - 19:00 for medlemmer af Kerteminde
Sejlklub og Sejlklubbens Venner.
Der vil blive serveret Æbleskiver, Gløgg og Kaffe. En øl/vand og et glas vin vil der også være.
Så kom forbi til lidt julehygge inden weekendens julestress og jag starter.

Nyt fra Udvalgene
Kølbådsudvalget: Der har deltaget ca. 25 både om tirsdagen, så vi er stadig lidt coronaramt.
Der må meget gerne komme flere til næste år. Romsø Rundt og Afrigger kunne ikke samle
deltagernok til at blive afviklet, så udvalget vil gerne i gang tidligere. Der kigges også på nyere
og lettere bøjer aht. håndtering.
Klassebådsudvalget: Det har været en god sæson med ca. 20 deltagere hver onsdag. Til DM for
Folkebåde var der 4 KS-både blandt de 5 første og Morten Henriksen fra KS vandt sammen med
sine to døtre Mathilde og Emma, samt Marc Wain Petersen, så niveauet er højt.
Materieludvalget: Materiel-udvalget er så heldige at Lennart har givet tilsagn om at være en del
af udvalget, som ellers består af Egon Høeg og Henrik Boye.
Tidligere planer om indkøb af ny RIB, som i første omgang blev skrinlagt af corona, er forsat
skrinlagt, fordi behovet i dag primært er flere knap så store Rib-både, til at dække jolletræning,
mens behovet for større 'Event-RIB' ikke i øjeblikket kan forsvare investeringen. I tråd hermed
forsøger vi 14.november at reparere skrog-skader på 'Fionia-RIB', og benytter lejligheden til at
give interesserede opti-forældre en introduktion til glasfiber/epoxy arbejde..
Kerteminde Sejlklubs Venner, kaldet Sejlklubbens Venner, er ikke et udvalg, men en
selvstændig forening som støtter Kerteminde Sejlklub. Det koster 100 kr./år at være medlem og
Vennerne arrangerer ture, som fx besøget på Romsø, samt hjælper til. I 2021 laver Vennerne et
julearrangement d. 10. december.
Nyhedsbrevet er heller ikke et udvalg, endnu 😊 Nyhedsbrevet er blevet taget godt imod af
klubbens medlemmer. Tak for det.

Nyheder fra Kerteminde Sejlklub - sendt til din PC, tablet og mobil - Oktober 2021 - Nr. 04

VM for Contenderjolle i 2023
Kerteminde Sejlklub skal afholde verdensmesterskabet for Contender-jollen i
uge 27 i Juli 2023.
Contender-klubben har sagt ja tak til vores oplæg, og heldigvis har mange
tilbudt deres hjælp, men vi vil gerne bede flere om at hjælpe til.
Der er mange opgaver og de er ikke lige store alle sammen, så hvis du/I kan give en hånd blot
en dag er det meget værd.
Kan du for eksempel tale italiensk? Så er der 8 italienere der vil blive meget glade for at få hjælp
til hvor toiletterne er, hvem man skal snakke med for at blive registreret og meget andet.
Det samme gælder tysk, for der var 39 tyskere der deltog sidste gang VM blev afholdt i
Danmark. Der er også brug for flamsk/fransk, hollandsk og en god australsk accent 😊
Det er en oplevelse for livet, så hvis du kan, kom og giv en hånd. Det bliver sjovt.
Vi ses / Morten Grove og Hans Jørgen Ellekilde

Vinter Wayfarer
Vi er en flok Wayfarer joller som har sejlet fra Kerteminde her i efteråret, og vi
vil prøve at sejle så langt ind i efteråret/vinteren som vind, temperatur og vejr
tillader.
Vi sejler søndag 10.30 og spiser frokost sammen. Vi starter søndag d. 7.
november ved klubhuset/Søsportscentret.
Har du en Wayfarer, så kom og vær med. Har du ikke, så kom og prøv at gaste
på en. Hvis du ikke kender jollen, så er der en artikel her: LINK .
Billede: Birkerød Sejlklub
Vel mødt
Villy, Lene, Morten, Mette og alle de andre

Sidste tur i år
Turudvalget siger ”Tak for i år” efter en fantastisk tur til Lundeborg med stor
tilslutning.
Vi ses igen til maj 2022
/Lene
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Kunne du tænke dig at være mentor for en ny sejler?
Mads Kirketorp på Bro 5, foreslår følgende:
”Som medlem af Kerteminde sejlklub kan en ny sejler få tilknyttet en erfaring
sejler som ”mentor” i forhold til at eje en båd. Det kan dreje sig om indkøb af forskellige emner
til båden, brugen af disse, tricks og ideer til håndtering af båden og dens udstyr, gode ideer til
tursejlads osv. osv. Der er tusinde af gode spørgsmål for nye sejlere og/eller nye både ejere.
Men forslaget er det min hensigt at tiltrække nye medlemmer til klubben, øge sikkerheden for
de nye sejler og introducere dem til klubben.”
Mads mener, at en ”mentor” er en erfaren sejler som gerne vil hjælpe en anden, ny, sejler, helt
uformelt og individuelt.
Vi hjælper jo alligevel hinanden, når der skal master af og på, samt holder øje med hinandens
både, ikke sandt? Jeg spørger for eksempel gerne de andre Bavaria-ejere om gode råd til min
båd.
Hvis vi kan få en ”mentor” på hver bro vil det være et rigtigt godt sted at starte.
Mads vil gerne have en ”med-koordinator”, så KS kan få et formelt netværk op og køre, så hvis
det var noget for dig, så snak med Morten, så formidler jeg kontakten til Mads.
Mvh
Mads (bro 5) og Morten (bro 7) - nyhed@kerteminde-sejlklub.dk

