
Delebådsafdelingen i Kastrup Sejlklub.

Hvis du ligesom os, kan mærke at tanken om en Delebåd får det til at kilde i maven og du 
tænker, at Delebådsafdelingen kunne være noget for dig, så er du velkommen til at læse 
videre. Her kan man vedligeholde og prøve kræfter med sejlads og bådsmandskab i 
fællesskab med andre ildsjæle.

Akutte henvendelser
● Bådsmænd: Pernille Larsen, 21850448 & Laura Jensen, 28890419

● Kontaktperson: Oded Ramati, 29664044

Afdelingens omdrejningspunkt er den sociale og hyggelige sejlads! Målet er, udover at 
skabe et socialt og fagligt samvær omkring en fælles interesse, også at skabe mere liv på 
havnen og i klubhuset, samt at give både nye og gamle sejlerskoleelever, der har 
duelighedsbevis, mulighed for at fastholde, samt udvikle sine sejlerkompetencer. 

Klubbens delebåd hedder Kløveren, det er en Albin Ekspress. Vi vil lave fælles sejladser for 
klubben, primært tursejlads, men båden er også til fri afbenyttelse for afdelingens 
medlemmer. Dog bliver båden fast brugt til klubbens kapsejlads arrangementer, som vi 
naturligvis gerne må deltage i.  

Medlemsskab
Er du interesseret i medlemskab i Delebådsafdelingen, så henvend dig på mail og bliv 
skrevet på interesselisten. Mailen sendes til ksdelebaad@gmail.com. Tilføj venligst om du 
har duelighedsbevis, er medlem af klubben samt en kort beskrivelse af dig selv og om 
hvorfor du ønsker at være en del af Delebådsafdelingen. 

Når der optages nye medlemmer i gruppen, inviteres alle på interesselisten til en introaften i 
klubben, hvor det er muligt at høre meget mere om konceptet, møde de øvrige medlemmer 
og naturligvis officielt få meldt sig ind.

Du skal opfyldes enkelte formelle kriterier for at kunne blive optaget i delebådsgruppen. Det 
er følgende:

● Du skal være medlem i Kastrup Sejlklub
● Du skal have et gyldigt duelighedsbevis
● Pladserne gives fortrinsvis til tidligere elever på sejlerskolen i Kastrup Sejlklub, men 

der er stadig en god chance for en plads på holdet, selvom at du ikke kommer direkte
fra klubbens sejlerskole.

Foruden at opfylde ovenstående kriterier, er det et krav at du deltager aktiv i delebådens 
drift, herunder klargøring og vedligehold, samt introkursus til sejlads af Kløveren.

Praktiske forhold - Booking, arbejdsdage mv.
Som medlem af afdelingen vil du også kunne få mulighed for at booke båden til private 
sejladser med venner og familie, såfremt du opfylder alle kriterier for medlemskab af 
afdelingen. Booking foregår via Google-kalender. 



Kontakt
Har du spørgsmål så send os en mail og vi svarer hurtigst muligt. Al henvendelse vedr. 
delebåden bedes rettet til vores hovedmail, ksdelebaad@gmail.com.


