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Medlemmer.
Vi er pr. 31-12-2010 140 seniorer (over 25 år) og 35 juniorer – i alt 175 medlemmer.

Havnen.
Alle havnepladser ved ydermole er udlejet og ved indermolen er der 8 ledige pladser + 4 ledige ved
flydebroen. Antallet af joller har været nogenlunde konstant i 2010.
- Jollebro ved havnepladsen renoveret og forsynet med ankre og kæder i stedet for pæle.
- Pæle ved havnepladser inspiceret og vurderet til at kunne holde i tre-fire år endnu.
- Havnen var plaget af trådalger og algeforrådnelse i ca. to måneder midt på sommeren.
Løsninger søgt mange steder uden overbevisende resultater. Der arbejdes videre med dette i
2011.

Vejret
2010 startede med hård frost og sne. Sidst i januar var søen frosset til. Foråret kom alligevel til Esrum
Sø så bådene kunne klargøres og sættes i efter planen. Isen forsvandt i slutningen af marts og så gik
jollesejladser straks i gang. Sommeren var igen almindelig dansk med en del skyer som gav masser
af god vind til sejlene i hele sæsonen. Dog var der nogle uger i starten af juli med solskin og varme.
Vinteren startede brat d. 20. november og 24. december var Esrum Sø frosset til – for anden gang i
2010. Det er vist ikke sket i mands minde.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Tuneup race slutning af april med ca. 8 deltagere.
- Aftenmatcher med tretten 606’ere, tretten OK joller, fem andre joller og én kahytsbåde.
- Lørdagsmatcher fra slutningen af september til medio november. Ca. 10 deltagende både.
- Stævne for OK joller og 606’er i slutningen af maj i frisk til hård vind. Der var syv 606’ere heraf
to ude fra og ca. tyve OK joller heraf tre fra SES.
- DM for juniorbåd i tre dage starten af juli med otte deltagere, heraf to fra tyskland og én fra
SES. De meget flotte træbåde vakte stor beundring på havnen. Deltagerne overnattede i telt
mv. i sejlklubbens område. Samme week-end var der også ranglistestævne for 606 med fire
deltagere.
- Åbent klubmesterskab for OK joller i starten af september med hele 28 deltagere, heraf 7 fra
SES. Vinden var let til jævn.
- Dagen efter var der åbent klubmesterskab for optimistjoller og tera joller med ti optimistjoller,
heraf fem fra Hillerød sejlklub og tre terajoller fra SES.
- To 606'ere fra SES til åbne svenske mesterskaber.
- Fire 606’ere fra SES til DM i Hellerup.
- Søens hurtigste havde i 2010 fire deltagere.
- Flere OK joller har deltaget i forskellige stævner og mesterskaber.
- Flere optimistjoller har deltaget i forskellige stævner.
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Voksen sejlerskolen havde i 2010 ca. seks førsteårselever så ingen gik op til duelighedsprøven (tager
normalt to år).
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 20 deltagere. Her bruges
klubbens 606’ere og forskellige private både.
Vintersejlads med joller. Ud af ca. 10 jollesejlere har der været ca. fem ude hver week-end marts-april
og fra oktober-november.
Ungdomsafdelingen:
Der var i 2010 stort set samme deltagelse, som forrige år med gennemsnitlig 10 til 12 opti sejlere på
mandage. Hen på sommeren blev de nye TERA-joller brugt af de lidt mere øvede sejlere.
På onsdage med FEVA-joller har der været én – to ude, hvilket er det samme som sidste år.
På torsdage har der været en 4 – 6 deltagere med Søren K. Jespersen som træner. Enkelte af dem
har deltaget i kapsejladser med rigtig fine resultater. Vi håber det kan fortsætte med flere ihærdige
sejlere i 2011.
Vi har haft det årlige kommunale sommersjov-arrangement med samme deltagelse som tidligere. En
enkelt ny sejler herfra holdt ved sæsonen ud.
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 igen med ca. 12 optisejlere. Det lykkedes at få sejlet
meget og det var igen sjovt at ligge i telt. Der var stillet en bro op torsdag aften. Vejret var meget
regnfuldt lørdag aften, det druknede nærmest og en del børn blev hentet hjem. (Det var den aften i
august der var skybrud med mange oversvømmelser). Der blev ingen fællesdans, de meget trofaste
musikere holdt ud til et par numre under en presenning. Søndag blev det hele pakket sammen selvom
det var VÅDT og retur til havnen. Igen en god sommerlejr.
Der har været gode instruktør indsatser, støtte fra forældre som motorbådsfører og hjælpe
instruktører og hertil rigtig god support på havnen, når sejlerne kommer i land.
I juni var der intens sejlerweekend med instruktion fra Kristine Roug. Hun lagde meget vægt på, at
det skulle være sjovt og at alle skulle hjælpe hinanden bedst muligt.
Andre aktiviteter
Udstilling af både i slotsarkaderne i Hillerød en lørdag i februar. 606’er, OK jolle, laser jolle, Feva jolle
og to opti joller. Stor interesse og mange forbipasserende fik noget at vide om SES og sejlsport
generelt.
Sct. Hans aften med grill arrangement og igen – bål på havnen.
Afriggerfest i november med ca. 30 deltagere. Det var en dejlig aften med bl.a. uddeling af præmier for
aftenmatcherne 2010.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat, malet.
To fra bestyrelsen var igen i 2010 til DS sejlklubkonference – denne gang i Vejle - i november.
Grejrum ombygget så der er plads til istandsættelse af joller.
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Afslutning
Tak for godt samarbejde til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og stævner samt, instruktører,
udvalg og bestyrelse.
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