
Er du ny eller tidligere Sejlerskoleelev i Kastrup Sejlklub? Så læs med her!
I kølvandet på efterspørgsler om sociale tiltag i Kastrup Sejlklub efter endt sejlerskoleforløb, 
er vi en gruppe nye og tidligere sejlerskoleelever, som har taget initiativ til at oprette en 
Delebådsafdeling under sejlerskolen. 

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 bådmandskab i fællesskab med 
andre ildsjæle. Delebådsafdelingen vil i første omgang afprøve konceptet gennem et 
pilotprojekt, der vil vare i sejlsæsonen 2022. Vi vil i denne sæson benytte Kløveren som den 
båd vi sejler sammen og deles om. Afdelingens omdrejningspunkt er den sociale og 
hyggelige sejlads, men selvfølgelig med vind i sejlene!
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 
mulighed for at afprøve kræfter med sejlads, samt udvikle sine sejlerkompetencer i både 
teori og praksis. Vi vil sejle sammen, og selvom vi primært er til tursejlads, deltager vi 
selvfølgelig fast i torsdagens kapsejlads, for at vise, at vi selvfølgelig også har det i os! 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. 

Kriterier for medlemskab af Delebådsafdelingen vil i første omgang være, medlemskab af 
Kastrup Sejlklub, (igangværende) Duelighedsbevis, (fortrinsvist) for tidligere elever på 
sejlerskolen i Kastrup Sejlklub, aktiv deltagelse i delebådens drift, herunder klargøring og 
vedligehold, samt introkursus til sejlads mm af Kløveren. Du må dog først sejle alene i båden
når du opfylder kravet om gyldigt duelighedsbevis og har overstået et introduktionskursus. 
Du kan dog godt som ny medlem i sejlerskolen få medlemskab i Delebådsafdelingen og 
sejle sammen med andre medlemmer fra afdelingen, som opfylder alle kriterier (eller blot 
booke båden til at sidde og drikke en enkelt eller to i havnen, på en solrig dag). 

Obs! Der er planlagt en informationsaften tirsdag d. 19. april kl. 19-21. Båden klargøres i 
weekenden d. 23. og 24. april fra kl. 9.00.

Der er i dette år et begrænset antal pladser og ved tilmelding til pilotprojektet 2022 bedes du 
derfor sende en mail til ksdelebaad@gmail.com. Tilføj venligst om du har duelighedsbevis, 
en kort beskrivelse af dig selv og om hvorfor du ønsker at være en del af 
Delebådsafdelingen. Vi håber på at kunne tilgodese alle med interesse i afdelingen, men 
grundet mulig stor efterspørgsel, kan venteliste forekomme. 

Har du spørgsmål, så smid en kommentar herunder eller på mail og så svarer vi hurtigst 
muligt.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!!

God vind
Delebådsafdelingens arbejdsgruppe⛵️


