Ungdomssejler i Espergærde Sejlklub?
Espergærde Sejlklubs klubhus, Espergærde Havn og Øresund er rammerne om en
aktiv, udfordrende og sjov friluftssport med et godt kammeratskab på tværs af alder
og køn.

Er det mon noget for dig? – vi tilbyder en prøveordning:





med start i midten af maj eller midten af august
som varer 6 uger med træning en gang om ugen, p.t. om onsdagen kl. 17 – ca. 20
man behøver ikke være medlem i prøveperioden (medlemmer har dog fortrinsret), men man
betaler 500 kr. for prøveforløbet
ønsker man at fortsætte efter prøveperioden, skal man være del af et familiemedlemskab til
1.500 kr. plus deltagelse i jolleordningen 1.000 kr. – men vi modregner så betalingen for prøveforløbet heri

Vi etablerer et nyt prøvehold i maj 2016, så er du interesseret, så skynd dig (vi har kun 10-12
pladser pr. hold) at kontakte sejlklubbens kasserer på espergaerde_sejlklub@hotmail.com for at blive
tilmeldt vor venteliste for 100 kr. Når man bliver tilbudt plads, og det gør de første 10-12 hurtige helt
sikkert, modregnes de 100 kr. i betalingen for prøveforløbet (se ovenfor), hvis man tager imod tilbuddet. Har man fortrudt, beholder sejlklubben de 100 kr.

Se mere info på bagsiden …

I Espergærde Sejlklub får du som ungdomssejler …
.. mulighed for at sejle i forskellige jolletyper, både én- og to-mands joller
Vi bruger optimistjollen som begynderjolle, men senere kan man også komme til at sejle vore andre jolletyper Tera, Zoom8, Feva, laser og snipe
.. efter prøveperioden mulighed for at deltage i sejltræning 2 gange om ugen i sejlsæsonen
Vi træner tirsdage og torsdage fra kl. 17.00 til ca. kl. 20. Træningsaftenerne foregår således:
Kl. 17.00 mødes vi omklædt og rigger joller til
Kl. 17.30 er der ”skippermøde” på havnen med gennemgang af aftenens træning
Herefter sejler vi frem til kl. ca. 19.15, derefter afrigning
Afslutningsvis snakker vi om dagens træning i klubhuset og får en let bid mad
.. mulighed for både at lære kapsejlads og oplevelsessejlads
Vi tilrettelægger træningen bredt, så både sejlere med og uden interesse for kapsejlads tilgodeses. Vi
arbejder med udgangspunkt i Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole, som understøtter en løbende udvikling af sejleren. Trænerne er primært forældre, men vi har også nogle erfarne ungdomssejlere på.

Forventningsafstemning
Du kan starte, fra du er ca. 9 år – tag fat i os, hvis du er i tvivl …
Vi tager også gerne imod ældre sejlere (vi har forskellige jolletyper).
Du behøver ikke investere en formue i påklædning med det samme. Løsning 3 nedenfor er fin, hvis
man er i tvivl, om sejlsport er noget for en. Klubben råder over jolleveste og våddragter til de mindste prøvesejlere. Vi anbefaler varmt tøj og en af følgende løsninger:
1. Jollevest, tørdragt og sejlerstøvler
2. Jollevest, våddragt og sejlerstøvler
3. Jollevest, regntøj, gummistøvler/sejlstøvler
Dine forældres hjælp er en vigtig del af ungdomsafdelingens ressourcer, da sejlklubben er en forening, baseret på frivillig arbejdskraft.
Vi forventer af alle forældre:
Hjælp til egne og andres børn med til- og afrigning på træningsaftenerne
Deltagelse som havne- og husvagter på skift i sæsonen. Havnevagten skal bl.a. tage imod sejlere,
der af den ene eller anden årsag kommer ind før træningens afslutning. Husvagten står for bl.a. at
lave et lille traktement efter træningen (f.eks. rugbrød, sandwich, pølser eller andet)

Til forældre og andre i familien tilbyder vi en række muligheder (seniorjolleordninger med laser- og snipejoller, kajakafdeling med mulighed for at sejle i klubbens eller egen kajak m.m.).
Kontakt os for nærmere info eller se nærmere på vor hjemmeside. Desuden er der året igennem forskellige sociale aktiviteter, hvor man kan møde andre medlemmer af klubben.

Kontakt klubbens kasserer / ungdomskoordinator:
Mail: espergaerde_sejlklub@hotmail.com
Web: www.essejlsport.dk
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