
 

 

Sejlerskolens elev-aktiviteter 2019 

Torsdag 4. april 
19:00 – 21:30 

Sejlerskolens start.  
Eleverne mødes med sejlerskolens instruktører og medarbejdere. 
 

Mandag 8. april  
18:00 – 20:00 

Elever og instruktører starter klargøring af den skolebåd de skal sejle i 
(mandag til torsdag). Bådene vaskes, males og rigges til. Alle møder kl 18 
ved sejlerskoleskuret den dag, som er meldt ud i sejlplanen. 

Lørdag 27. april  
10:00 

Søsætning af skolebådene (sejlbåde) 

Mandag 29. april 
18:00 – 21:00 

Elever og instruktører starter tilrigning af skolebådene, én båd pr dag 
(mandag til torsdag)  
 

Mandag 6. maj 
18:00 – 21:00 

Start på skolebådssejlads. Alle møder med en godkendt redningsvest 
eller svømmevest, sko eller støvler med en sål, der står fast på dækket 
og passende beklædning i forhold til vind og vejr. Husk at det er koldt på 
vandet på denne årstid, og at du kan blive våd, selvom det ikke regner. 
 

Lørdag 14. sept. 
10:00 – 11:00 

Kursus i påhængsmotor: Demonstration, træning i at vedligeholde og 
håndtere en påhængsmotor – obligatorisk for elever på sejlbåd. 
 

Lørdag 14. sept. 
11:00 – 13:00 

Redningsdemonstration, hvordan bjærger man en overbordfalden 
person med en femskåret skræddertalje/Handy Billy, demonstration af 
forskellige typer redningsveste, kasteline, hanefod til brug ved slæbning. 
 

Søndag 15. sept. 
10:30 – 13:00 

Motorlære hos Dieselhouse – obligatorisk for elever i motorbåd 

Lørdag 28. sept. Eksamen i motorbåd og sejlbåd.  
 

Søndag 29. sept. Reservedag til eksamen, ved dårligt vejr dagen før. 
Mandag 30. sept. 
18:00 – 20:00 

Afrigning af skolebådenes sejl, bom og løbende rig (elever fra 
mandagsholdet). 
 

1., 2. og 3. okt. 
18:00 – 20:00 

Afrigning af skolebådenes mast og stående rig sker med på de faste 
sejladsdage – en båd afrigges pr. dag 

Lørdag 5. okt. 
10:00 – ? 

Skolebådene sættes på land, spules og vaskes og gøres klar til vinteren, 
alle elever hjælper til. 
 

Torsdag 10. okt. Afslutning og udlevering af Duelighedsbeviser 
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