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Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2012 127 seniorer (over 25 år) og 30 juniorer – i alt 157 medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der ca. 3 ledige havnepladser og på indermolen er der ca. 8 ledige pladser + 4
ledige ved flydebroen. Antallet af joller har været nogenlunde konstant i 2012, 18 private +
klubjoller.
Der var voldsom vandpest langt ind i efteråret 2012 og det var særdeles vanskelig at manøvrere
en båd inde i havnen fra slutningen af juli til midten af september. Vi har anskaffet specielle river
med knive. De viste sig ganske effektive til formålet ved første test i starten af oktober. Den i 2011
gravede kanal i molen ser forsat ud til at forhindre voldsom algevækst.
Der er sat strømskab om ved indermolen dels for at imødekomme krav stigende antal
batteridrevne motorer og dels for at muliggøre el-spil ved jolleophalerrampe.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Aftenmatcher med elleve 606’ere, fire OK joller, fire andre joller og tre andre kølbåde.
- Stævne for OK joller i slutningen af april i god vind. Der var 34 deltagere heraf, inkl.
vinderen, tre fra SES .
- Ranglistestævne for 606 i midten af juni med 4 deltagere.
- Åbent klubmesterskab for juniorer i starten af september med 17 optimistjoller, én terajolle
og én europajolle i fint vejr, med let til jævn vind. Seks opti’er fra SES, flot med 11 deltagere
ude fra.
- Søens hurtigste i slutningen af september i 7-9m/s perfekt vejr.
SES deltagere andre steder:
- To juniorer har deltaget I optimistklassens forårs-serie af 3 ranglistestævner. Christian
Kragh Jespersen dermed kvalificeret til landsholdet.
- Ca. 4 OK joller har deltaget i forskellige stævner og mesterskaber. Bl.a. VM i Vallensbæk i
juli med en 13. plads som bedste resultat – ud af ca. 150 deltagere.
- To 606'er til åbne svenske mesterskaber i august.
- Tre 606’ere til ranglistestævne i Hellerup i juni.
- Tre 606’ere til DM i Hellerup i september.
- Én 606’er til stævne i Lidköping i Sverige

Sejlerskole for voksne. Fire hold / Fire instruktører med i alt 10 elever, hvoraf de 7 afsluttede. 1
havde beviset i forvejen og de 6 andre gik til prøve og alle bestod.
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. 8 jollesejlere har der været ca. tre ude hver week-end martsapril og fra oktober til medio december hvor kulden satte ind.
Ungdomsafdelingen
Der var grundteori og bådhåndtering for begyndere med sejlads på mandage. Deltagelsen var på
niveau med tidligere år.
Der var teori og kapsejladstræning for de mere øvede og enkelte var ude til stævner i andre
klubber.
Der var som tidligere forældresejlads og kommunalt sommersjov.
Sommerlejren havde 13 deltagere, hvilket var lidt mindre end tidligere år. Der var sejlads hele
lørdagen hvor de unge fik mulighed for at sejle med i klubbens OK jolle sammen med 505verdensmester Jan Saugmann og det var meget populært. Der blev afsluttet lørdag aften med
middag, sang og dans i sejlklubben.
Der blev også afholdt klubmesterskab for optimister først i september. Det var en rigtig god
mulighed for nogle af de nye sejlere at prøve lidt kapsejlads under kendte forhold.
Under hele sæsonen blev der også anvendt TERA og FEVA joller af de lidt større sejlere.

Andre aktiviteter
Foredrag med OK-jollesejler og båddesigner Christian Hedlund i marts.
Han fortalte om design af joller og kølbåde, byggemetoder, innovative løsninger og materialer på
en meget inspirerende måde.
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Afriggerfest i november med ca. 38 deltagere. Det var en dejlig aften med bl.a. uddeling af
præmier for aftenmatcherne 2012.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat og ukrudt.
Sidste vinter modtog SES midler til indkøb af en RIB-båd. Tilskuddene var fra Fredensborg
Kommune og A.P.Møller fonden. Sejlklubben deltog med de resterende midler. Nu har vi en
moderne følgebåd med trailer, således træneren/forældre kan følge med på vandet – også ved
deltagelse i stævner i andre klubber. Vi deltog bl.a. som følgebåd ved OK jolle VM i Vallensbæk
hvor flere SES sejlere deltog.

Afslutning
Tak for godt samarbejde til bestyrelsen og til frivillige medhjælpere ved oprydningsdage og
stævner samt, instruktører og udvalg.

