Bevar dit nærmiljø

FREMDRIFT OG STØJFRIT

ET STRESSFRIT FRITIDSLIV I NÆROMRÅDET

NORSMINDE-SEJLKLUB.DK

I sejlerskolen lærer du sejlads i
praksis. Du lærer om
• sejlerudtryk (bliver to-sproget)
• bådens indretning
• knob, kneb og rigning
• at vende over stag og bom
• at føre og trimme sejl
• det gode sømandsskab
• sikker sejlads
og du træner Mand-Over-bord

Der sejles i H-båd, der er let at
håndtere, og der sejles ikke i
vindstyrker over 10 m /sek.
Det er et krav, at elever altid
benytter godkendt redningsvest,
som er CE-mærket og har kendskab
til sikkerhedsinstruksen, der findes
på skolebåden.

Undervisningen
foretages
af
klubbens rutinerede instruktører.
Du kan efterfølgende indstille dig til
både den teoretiske og den
praktiske duelighedsprøve.

DET FORETRUKNE SAMLINGSSTED FOR AKTIVE SEJLERE I NORSMINDE

Aktiv lokal lille sejlklub

Lær praktisk sejlads

Trods
beskedne
forhold
er
Norsminde Sejlklub i forrygende
vækst siden starten i 2013. Klubben
er båret af frivillige ildsjæle; aktuelt
er vi 50 østjyder mellem 18 – 73 år,
der dyster med og mod hinanden til
kapsejlads og i sejlerskole. Vi
mødes ikke i klubhuset, vi har ikke
et sådant. Vi mødes på havnen og
havet.

Sejlerskolen er et af de hotte tiltag i
Norsminde Sejlklub. Sejlerskolens
vigtigste opgave er at fange din
kærlighed til havet, skaffe dig
fremdrift i sejlene og lære dig om
det gode sømandskab.

H AR D U LYST AT PRØ VE ELLE R VI L DU ME LDE S IN D ?
KON TAKT O S PÅ SE JLER SKOL E@N ORSM IN D E-SE JLKLUB. DK

Prisen for deltagelse er 1200 kr pr
en sæson (forår og efterår); dertil
et gebyr på 500 kr i forbindelse
med til- og afrigning af skolebåden.

Der sejles med udgangspunkt fra
Norsminde Havn i tidsrummet
18.00 – 22.00 på hverdagsaftener.
Der tilstræbes ni sejladser forår
og tilsvarende efterår.

NO RSMIN DE SEJLKLUB ØNSKE R D IG VE LK OM ME N OM BO RD

