
Kære medlemmer 
Velkommen til sæson 2021. 

 

 

Programmet for i år ligner på mange måder det, I kender fra de foregående år.  

Kapsejlerne har fået de første mails fra Henrik om den kommende sæson og mange er allerede 
godt i gang med at gøre deres både klar til årets første dyst ”Tune-up”, som finder sted søndag 
den 2. maj. Der er dog allerede opstartsmøde onsdag den 21. april og den første 
onsdagskapsejlads er onsdag den 5. maj.  

 

 

 

 

 
 

Standeren er sat og vi er 
så klar som vi kan være 
omstændighederne taget 
i betragtning.  

Læs formandens tale her 
 

Ungdomsafdelingen er netop kommet ud af 
deres vinterhi og skal i gang med tilrigningen, 
så de kan komme på vandet – når 
vandtemperaturen bliver høj nok. Når de 
kommer på vandet træner de både mandag 
og onsdag. 
 

OK jollesejlerne har vintertrænet - så de står 
knivskarpe. Gruppen er hen over vinteren 
vokset støt og flere kommer fortsat til, så den i 
dag rummer 12-15 OK jollesejlere. 

Starbådssejlerne har også været på vandet 
flere gange hen over vinteren og har bl.a. haft 
besøg af træningsmakkere fra udlandet. 
 



One Star Challenge (OSC) 2021 finder sted 21. til 23. maj. Holdet bag OSC arbejder på at 
gennemføre en Covid-19 venlig sejlads. Lige pt. er der godt 47 tilmeldte, hvilket tyder på samme 
deltagerantal som sidste år. Der bliver desværre sociale arrangementer af nogen art hverken før, 
under eller efter selve sejladsen, med mindre der bliver ændret radikalt på rammerne for at 
gennemføre sociale arrangementer inden for kort tid. 

Vi mangler en tovholder til vores 30 sømil, der finder sted i august/september måned. Så går du og 
har lyst til at prøve kræfter med planlægning og gennemførsel af et sejlsportsarrangement, er her 
muligheden. Du skal selvfølgelig nok få alt mulig støtte og hjælp fra de andre i kapsejladsudvalget 
og bestyrelsen – så du er ikke alene. Tag fat i formand en Carsten Ewertsen, hvis du vil vide mere. 

 

  
 

 

 

  

Vi har endvidere taget fat på at udvikle to nye områder – ”e-sejlsport” og “klubliv og tursejlads”, 
som nogen af jer måske allerede har hørt om. Ambitionen er at lancere forskellige aktiviteter i 
løbet af året. Så hold øje med klubbens hjemmeside, facebook og opslag i klubhuset. 
 
Som I kan se, er vi ikke gået helt i Covid-19 dvale, selvom det godt nok har føltes sådan. Specielt 
når man ikke har kunne benytte klubhuset hen over vinteren på samme måde, som vi plejer.  

Vi har alle oplevet afsavn i 2020 - lad os gøre 2021 til helt fantastisk år for os sejlere. Jeg tror på, at 
vi fra sidst i maj har en noget mere normal situation for klubben.   
 
Køge Sejlklub længe leve.  

Sejlerskolen har en deltagerliste og en 
venteliste så lang, at Bent har haft flere 
søvnløse nætter, men de er ved godt mod og 
glæder sig til at komme i gang. Lige nu er 
jagten gået ind på en større skolebåd, hvor 
det er muligt at overholde afstandskravene 
med en instruktør og tre elever ombord. 
 

Tirsdagsholdet har med Bent i spidsen hen 
over vinteren haft travlt med at renovere 
vores klubhus. Der både blevet malet, sat ny 
belysning op og køkkenet har fået en større 
opdatering. Sidst på ugen kommer der nye 
borde og stole til det store lokale. Vi glæder 
os rigtig meget til at vise det hele frem for 
jer, lige så snart vi igen må være i klubhuset.  
 


