Espergærde Sejlklub fejrer 75 års jubilæum
med åbent hus søndag den 26. august 2018 kl. 14

Espergærde Sejlklub havde 75 års jubilæum den 9. juli og inviterer den 26. august til åbent hus for klubbens medlemmer, samarbejdspartnere i sejlklubber og andre sammenhænge, sponsorer og øvrige venner af huset.
Klubben blev stiftet efter en fin start i 1943 med de lokale håndværksmestre m.fl. samt sommerhusliggere som
initiativtagere. Efter en periode med begrænset sejlads på Øresund det første år og på Esrum sø det andet år kom
der mere udvikling efter krigen, og allerede få år efter var medlemstallet oppe over 100.
Efter den spæde start, hvor klubben rådede over to smakkejoller og nogle andre småjoller, kom der for alvor gang
i den, da medlemmer af klubben begyndte at bygge optimist- og snipejoller i plywood. Sejladsen foregik lige nord
for havnen, dog ikke længere ude end, at optimistlederen kunne svømme ud og hjælpe ved uheld.
I dag råder klubben over en tidssvarende flåde af optimist-, Feva-, Tera-, Zoom8-, snipe- og laserjoller samt fire
følgebåde.
Vor ungdomsafdeling er i rigtig god gænge, drevet af en gruppe af ildsjæle. Vi har fra 2017 været medinitiativtager
til et fint samarbejde med vore naboklubber omkring træning i fortsætterjoller (efter optimistjollen), som vi stadig
forfiner og udvikler på. Espergærde Sejlklub lagde i februar/marts faciliteter til vintertræning for Zoom8 og Feva for
hele det nordlige Sjælland, ligesom vi i løbet af det seneste år har været vært for DZA-lejre for Zoom8-sejlere og
OCD-lejre for B- og C-optimister.
Voksne sejlere mødes i fællessejladser for laser- og snipejoller og kan både deltage i egne joller eller i klubbens pulje
af joller. I pinsen blev der afholdt snipestævne nr. 50.
I kølbådsafdelingen er der også god gang i den med fællesture og en uformel kapsejllads i august.
Ud over klassiske sejlklubaktiviteter har Espergærde Sejlklub gennem de seneste år opbygget en velfungerende og
kraftigt voksende kajakafdeling. Kajakafdelingen tilbyder både opbevaring af egne kajakker og råder over en pulje
af klubkajakker. Kajaksejlerne har en fælles tur hver torsdag kl. 18, når vejrguderne er med os.
Med alle de gamle traditionsbundne og nye initiativer omkring Espergærde Havn er det Espergærde Sejlklubs mål
at kunne tilbyde en pallette af aktive tilbud til hele familien.
Receptionen afholdes den 26. august fra kl. 14.00 i og omkring klubhuset på Strandvejen 167C. Tilmeld dig gerne af
hensyn til det praktiske arrangement her: https://essejlsport.nemtilmeld.dk/15/

