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Generelt
Medlemmer: Vi er pt. 151 seniorer (over 25 år) og 29 juniorer – i alt 180 medlemmer. Alle
havnepladser ved ydermole er besat og næsten alle ved indermolen. Antal joller er gået op i 2008
især blandt seniorer og der har været livlige aktiviteter i klubben hele sommeren.
Vejret:
Efter endnu en mild vinter hvor der kunne sejles joller det meste af tiden blev der gradvist varmere og
det endte med en jævn varm sommer med en del skyer ind i mellem og det gav masser af god vind til
sejlene i hele sæsonen. Efterårsvejret varede ved til starten af januar hvor der begyndte at komme is.
Nyhedsorganer i klubben:
Nyhedsbrev pr. e-mail til alle medlemmer 4 gange pr. år – eller efter behov. I 2008 blev det februar,
april, august og oktober. Vi har fået ny platform for hjemmesiden (har stadig samme adresse
www.sesinfo.dk). Den forventes helt klar inden sæsonstart.

40 års jubilæum
SES havde i 2008 40 års jubilæum. Det blev markeret ved reception søndag d. 29. april i dejligt vejr
og der var ca. 100 gæster – heraf flere prominente fra dansk sejlsport gennem de sidste 40 år. Jens
Høyer Olsen, som har været med fra starten, fortalte klubbens historie. Det var en stor dag hvor vi fik
overrakt fire Feva-joller af sponsorer. Derefter blev de døbt ”SØLØVEN”, ”ANNETTE BLUE”, ”JANE
BLUE” og ”ESRUM BLUE”. Sponsorer til de fire Fevajoller: Mærsk (2 stk.), Lions Fredensborg (én) og
den sidste med egne midler og bidrag fra lokale sponsorer: Flügger Farve i Nordsjælland, Coloplast
A/S, Vognmand Kresten Simonsen og Fredensborg Briller.

Afdelinger og aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Tuneup race medio april med seks 606’ere – heraf én ude fra.
- Aftenmatcher med fjorten 606’ere, tre kahytsbåde og skiftende joller.
- Søens hurtigste med ca. 5 deltagere i frisk vind fra syd/vest og strålende himmel.
- DM for 606’ere i SES med 8 deltagere.
- Tre 606'ere fra SES til åbne svenske mesterskaber.
Voksen sejlerskolen havde i 2008 9 elever, fire erhvervede duelighedsbevis ved prøven i september.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 18 deltagere. Her bruges
klubbens 606’ere og forskellige private både.
Vintersejlads med joller. Den periodisk milde vinter har muliggjort jollesejlads. Ud af en skare på ca.
seks jollesejlere har der været ca. tre ude hver week-end fra november til og med januar 2009 hvor
der begyndte at komme is på havnen og senere søen. Tager normalt ikke ud ved vindstyrke over
8m/s.
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Ungdomsafdelingen:
Den relative store deltagelse, der har været de sidste år, holdt ved også for 2008. Der har i
gennemsnit været 15 til 20 sejlere på mandage enkelte dage med godt vejr endnu flere. På onsdage
har der været ca. 10 deltagere. Alle de gamle og rigtig gamle joller er fortsat i brug. Vi har dog også
stor glæde af de nu 3 år gamle ”Lease – Lise”- joller, som de mest ihærdige og dygtigste sejlere har
benyttet.
Der var lidt mere frafald i løbet af den regnfulde og ofte blæsende sensommersæson.
De dygtigste sejlere er i foråret blevet trænet af Jonathan Sharff og primært i FEVA-joller. De har
været rigtig glade for at have en ungdomssejler som træner, men nogen ville foretrække mindre
kapsejladstræning. Det forsøger vi at tage højde for i 2009. Der har været enkelte deltagere i
kapsejladser i andre klubber (Mathias Kann, Oskar Jørgensen, Amalie Anderson, Emilie og Christoffer
Munchaus så vidt vi har noteret).
Der har været afholdt en fredag aften med forældre-sejlads, hvor nogle af forældrene fik prøvet en lille
jolle. Det var sjovt og hyggeligt med efterfølgende fælles spisning i klubhuset.
Sommerlejren i august var traditionsrig og med 12 optisejlere. Det lykkedes at få sejlet meget, det var
igen sjovt at ligge i telt, der var stillet en bro op torsdag aften, der var musik til middagen og lidt
fællesdans om lørdagen. Vejret var godt det meste af tiden, men der var enkelte sejlere, der fik prøvet
at sejle i for meget vind (og det er ikke sjovt, når man ikke kan magte det).
Der har været gode instruktør indsatser (Kurt Gerner og Claus), fra forældre som motorbådsfører og
hjælpe instruktør Søren K. Jespersen og hertil rigtig god support på havnen, når sejlerne kom i land
næsten samtidig. Man er altid velkommen til at hjælpe, når der er mange Opti-sejlere på havnen. Det
er simpelthen en god basis med forældre på havnen.
Der er basis for en ny sæson med flere nye aktiviteter. Det er fast opti-træner til øvede sejlere som
Søren K. Jespersen har påtaget sig og en særlig intens sejlerweekend med instruktion fra Kristine
Roug.
Andre aktiviteter
Sct. Hans aften med grill arrangement.
Nytårsmiddag lørdag d. 17. januar med ca. 30 deltagere. Det var en dejlig aften med bl.a. uddeling af
præmier for aftenmatcherne 2008.
To oprydningsdage (maj og september) hvor to store trailere med affald blev kørt til genbrug.
Projekt: ”I sikker havn”
Dansk Sejlunion og FLID (Både Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) har taget initiativ til et
projekt om sikkerheden i de danske lystbådehavne. Dette løber over en 2-årig periode og vil blive
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udført i samarbejde med Korsør Sejlklub. Resultatet af projektet er bl.a. retningslinier gældende for
alle havne for sikkerhedsforanstaltninger. Vi har i denne forbindelse monteret faste redningsstiger for
hver 50m og der er sat redningskrans op et stykke ude på broen.

Nye faciliteter, både mv.
-

Bestyrelseslokale indrettet (under indretning).
PC med netopkobling installeret i bestyrelseslokale.
Vi har fået en 606’er foræret af Jesper Sharff, så vi nu har i alt 3 stk. 606’re.
Fire stk. 2 peroners FEVA joller.
Der er anskaffet en slibemaskine med indbygget støvsuger til slibning af gammel bundmaling
med henblik på at undgå forurening.

Afslutning
Tak for godt arbejde til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og stævner samt, instruktører og
bestyrelse.
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