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Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2014 x seniorer (over 25 år) og x juniorer – i alt 145 medlemmer og 7 passive
medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der ca. 4 ledige havnepladser og på indermolen er der ca. 8 ledige pladser.
Antallet af joller har været nogenlunde konstant i 2014, 18 private + klubjoller.
Der var igen vandpest i havnen fra midten af juli. Her blev indsat såkaldt amfibiemaskine til at
rense det meste op. En større stak blev herefter kørt til destruktion. Resultatet var brugbar havn
hele sommeren.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Aftenmatcher med otte 606’ere og tre joller.
- Stævne for OK joller i slutningen af april i god vind. Der var 36 deltagere heraf een fra SES.
- Åbent klubmesterskab for juniorer i starten af september med 21 optimistjoller og fem
terajoller i jævn vind. Der var 11 deltagere fra SES heraf flere fra mandagsholdet som fik
inspiration til kapsejlads.
SES deltagere andre steder:
- To 606'er til åbne svenske mesterskaber i august, ranglistestævne i Hellerup i juni og DM i
Hellerup i september.
- I efteråret deltog ca. to zoom8 joller til endags stævner, i Sletten, Espergærde og
Snekkersten.
- I september var to opti-sejlere og én zoom 8 til Harbocup i Skælslør. Rasmus blev
Sjællandsmester i for andet år i træk.
Sejlerskole for voksne. Seks elever, tre til prøve og bestod. Der er pt. 6 instruktører.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 25 deltagere. Her bruges
klubbens Drabant og 606’ere og forskellige private både. I vinterhalvåret samles holdet til
vandreture i skoven. Afdelingen har fået midler fra Up Front news pulje som støtter aktive ældre i
naturen.
OK/Laser jollesejlads kom godt i gang i februar måned men aftog gradvist i løbet af sommeren.
Ungdomsafdelingen
Der har været 12-16 deltagere ved grundtræning. Ofte med en TERA jolle og enkelte gange også FEVA-jolle.
Nogle unge kaster sig ud i jollen og er næsten frygtløse. Andre vil rigtig gerne gøre ligeså, men bliver lidt
tilbageholdende ved vind over 3-4 m/s og med vindpust og vindspring. De bliver ved et forsigtigt pres og
trygge rammer bedre hver gang de faktisk kommer på vandet.

Forældresejlads i juni var rigtig fin med meget vind. Vi blev derfor inde i havnen og fik lavet en lille
trekantsbane. Det lykkedes rigtig godt.
Sommersjov, som ikke var kommunal i år, havde alligevel 6-8 nye deltagere bl.a. via hjemmesiden. Ca. fem
kom derefter med på mandags holdet og et par mandage var der flere deltagere end de ca. 20 joller, vi har
til grundtræning.
Den traditionelle sommerlejr var rigtig god og der deltog 14 sejlere. Flere forældre var nærmest målløse
over middag i skoven med fællessang og fællesdans (musik fra Søren og John). Det var bare supergodt –
forlyder det. Alle sejlere havde mulighed for at få en flot sejlads hjem fra lejren søndag formiddag. Det
startede i ca. 4 m/s, men luftede meget op fra syd inden havnen blev nået. Flere af sejlerne kom over i
motorbådene undervejs, og alle var rigtig glade over at have været med i den udfordrende sejlads. Der var
rigtig god forældre-opbakning.
For de mere øvede ungdomssejlere var der god træning hele foråret, bl.a. med starter, finde fordele ved
start og mærkerundinger. Det er en stor succes, at der er kommet zoom8 joller til.
Der er i efteråret indkøbt 3 stk. Zoom8 joller (med kommunal støtte) og lånt en i Nivå med udlån af en
FEVA. De nye zoom8ere har været en stor succes i efteråret og der er grundlag for seriøs kapsejladstræning
i den kommende sæson.

Andre aktiviteter og begivenheder
I starten af marts 2014 havde vi tema-dag med 505 verdensmester Jan Saugmann.
Jan fortalte noget om hvad der skal til for at blive verdensmester og om oplevelser med kapsejlads
generelt.
Åbent hus arrangement en søndag medio maj. Ca. 10 gæster.
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Afriggerfest i november med ca. 30 deltagere. Det var en god aften med bl.a. uddeling af præmier
for aftenmatcherne 2014.
Afriggerfrokost i seniorafdeligen, ca. 25 deltagere.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat og ukrudt. En søndag
formiddag i januar blev der fældet ca. fem træer på ydermolen.
Klubben har anskaffet en 606’er og en Drabant 22 – fortrinsvis til seniorafdeling herunder også
tilbehør og sejlertøj, finansieret med bevillingen fra Up Front News midler. De nye både kan også
bruges af sejlerskole og medlemmer med duelighedsbevis. Der vil hermed kunne optages 3-4 nye
deltagere i seniorafdeling.

Afslutning
Tak for godt samarbejde til bestyrelsen og til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og
stævner samt, instruktører og udvalg.

