
 Espergærde Sejlklub – noget for dig?  
 

Espergærde Sejlklub har fritidstilbud til hele familien både i forskellige joller og i kajak.  
Vort dejlige klubhus ved strand og havn, Espergærde Havn og Øresund er rammerne om en 
aktiv, udfordrende og sjov friluftssport med et godt kammeratskab på tværs af alder og køn.  

 

 
 

Vi tilbyder: 
 

Ungdomsjolleordning med optimistjoller til de mindste sejlere - og Tera, Feva og Zoom8 til 
de lidt større børn/unge. Der er undervisning/træning med i ordningen 2 gange ugentligt i 
sæsonen. Nye sejlere kan købe et prøveforløb med 6 gange i. Man skal gerne være ca. 9 år 
ved opstart og kan være med i ordningens forskellige joller typisk til man fylder 18 år.  
 

Seniorjolleordning med laserjoller og en enkelt snipejolle. Man køber sig adgang til en jolle-
pulje, hvor man kan booke tid i en bookingkalender. Der arrangeres ugentlige fællessejlad-
ser og løbende kapsejladser. Undervisning er muligt, når der er frivillige trænere til det. 
 

Kajakaktiviteter for roere med egen kajak, som man kan leje stativplads til, og for andre til-
byder vi at købe sig adgang til en pulje af klubkajakker, hvor man kan booke tider i en 
bookingkalender. Der arrangeres ugentlige fællessejladser og forskellige løbende aktiviteter. 
 

Kølbådsaktiviteter for kølbådssejlere med egen båd. Klubben har ikke en skolebåd, men der 
arrangeres løbende sociale aktiviteter, fælles ture og en fælles kapsejlads.  
 

Generelt er der året igennem forskellige sociale aktiviteter, hvor man kan møde andre med-
lemmer af klubben. Man kan få adgang til klubhuset, herunder adgang til relevante grejrum. 
I kælderen er der desuden bad og omklædningsrum. Som medlem kan man efter 2 års med-
lemskab leje klubhusets sal og køkken til egne fødsels- og mærkedage. 
 

Vi forventer: 
 

Espergærde Sejlklub er en forening, baseret på frivillig arbejdskraft og enkelte lønnede træ-
nere i ungdomsafdelingen. Vi forventer derfor, at alle sejlere og forældre deltager i klubbens 
arbejde med opgaver til vands eller til lands.  



Seniorjollesejler i Espergærde Sejlklub 
 

 

 
 I Espergærde Sejlklub får du  

 mulighed for at sejle i laserjoller og en enkelt snipejolle 

 mulighed for som medlem af jolleordningen at booke en jolle og sejle, når det passer 
dig 

 mulighed for at deltage i vor fællessejlads en gang om ugen i sejlsæsonen. Det er en 
uforpligtende sejlads, hvor man uge for uge meddeler sin ankomst 

 mulighed for både kapsejlads og oplevelsessejlads. Klubben er medlem af Dansk Sejl-
union 

 mulighed for at låne klubbens joller til sejlstævner og til weekend- og aften- hyggesej-
lads med andre sejlere 

 
Praktisk info  
Deltagelse koster 1.500 - 2.000 kr. pr. person ud over medlemskab (se bagside)  
 
 

 

Kajaksejler i Espergærde Sejlklub 
 

Roaftener   
På onsdagsaftener er der fælles roning for medlemmerne. Turene går langs kysten i 1-2 ti-
mer afhængig af vejr, vind og fremmøde. En rovagt står for koordineringen og sørger for, at 
alle kommer ud - og med hjem.  For nybegyndere er roaftenerne en tryg måde at starte på - 
og en god måde at møde de andre medlemmer på.  
 
Klubkajakker 
Klubben har fire klubkajakker i en pulje, som medlemmer kan købe personlig adgang til. Fra 
2016 kræves EPP2 kurset (Euro Paddle Pass 2) for at kunne benytte klubkajakkerne.  
 

Kajakplads 
Klubben har ca. 25 pladser til opbevaring af medlemmernes egne kajakker. De fleste pladser 
er optaget, men det er muligt at blive skrevet op på venteliste. Nogle af kajakpladserne er 
kun til rådighed i sommerhalvåret, mens andre er tilgængelige hele året. 
 
Praktisk info  
Ud over medlemskabet (se bagside) koster benyttelse af klubkajakkerne 600 kr. årligt pr. 
person. En kajakplads til egen kajak koster 300 kr. for hvert halvår. Det koster 100 kr. pr. 
person pr. år at være skrevet op til en kajakplads.  



Ungdomssejler i Espergærde Sejlklub 

 

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 for de mindste sejlere, men senere (eller hvis man 
er større) kan man komme til at sejle vore andre jolletyper Tera, Zoom8 og Feva (og senere 
endnu eventuelt laser og snipe). 
 

.. og 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 til andre jolletyper end optimistjollen.  
 

Du behøver ikke investere en formue i påklædning med det samme. Klubben råder over jolle-
veste og våddragter til de mindste prøvesejlere. 
 

 
 

Har du lyst at prøve, tilbyder vi en prøveordning: 
 med start i maj/juni eller august 

 med 6 træningsgange over 3 – 6 uger 

 som ikke kræver medlemskab i prøveperioden, men koster 500 kr.  

 ønsker man at fortsætte efter prøveperioden, skal man have et familiemedlemskab 
til 1.500 kr. plus deltagelse i jolleordningen 1.000 kr. – men betalingen for prøvefor-
løbet modregnes heri 

 

Vi forventer … 
 

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) og for at sikre et rent og ryddeligt klubhus 



Espergærde Sejlklub – fordi det er sjovt at sejle 
 

Priser og praktisk info 

 
Kontingentet giver adgang til deltagelse i sociale og tværgående aktiviteter for de omfattede 

medlemmer og til efter 2 år at kunne leje klublokalet til egne fødsels- og mærkedage. Ud 

over kontingent betales individuelt for deltagelse i ungdomsjolleordning (1.000 kr. – hvoraf 

eventuel prøveordning 500 kr.), seniorjolleordning (2.000 kr.), kajakplads (300 kr.) og kajak-

pulje (600 kr.). Venteliste til ungdomsjolleordning eller kajakplads koster 100 kr. 
 

Hvordan kommer jeg med? 
Indmeldelse i sejlklubben og/eller tilmelding til aktiviteter eller ventelister sker direkte til 

klubbens kasserer. På sejlklubbens hjemmeside findes indmeldelses-/tilmeldingsblanket, 

som skal udfyldes og fremsendes på mail, hvorefter du modtager nærmere information om 

betaling m.m.  

Kontakt klubben: 
Mail: espergaerde_sejlklub@hotmail.com 
 

Web: www.essejlsport.dk 

Indmeldelsesblanket og folder, direkte link:  
www.essejlsport.dk/moed-sejlklubben-i-espergaerde-centret-loerdag-den-28-maj-kl-10-15/ 
 

Espergærde Sejlklub er en forening, baseret på frivillig arbejdskraft. Vi kan kun ud-

byde vore aktiviteter, hvis du som sejler eller forældre til en sejler også deltager i 

klubbens arbejde. Du skal derfor være indstillet på at bidrage med hjælp til de akti-

viteter, som klubben har behov for hjælp til. Der er opgaver til alle, uanset sejlerer-

faring eller ej – både til lands og til vands.  

                                                                                                             Maj 2016 / LKB 

Kontingenter:

Juniorer under 18 år (1)

Juniorer, 18-20 år 500       

Seniorer over 20 år 1,000    

Seniorer over 20 år, husstandspar 1,250    

Husstand med børn under 25 år 1,500    

Pensionist, enlig, min. 65 år 500       

Pensionist, husstandspar, begge min. 65 år 750       

(1) Skal være medlem som del af et husstandsmedlemskab.

http://www.essejlsport.dk/

