Sejlklubben Esrum Sø
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Medlemmer
Vi er pr. 31-12-2017 114 seniorer (over 25 år) og 27 juniorer – i alt 141 medlemmer.

Havnen
På ydermolen er der 3 ledige havnepladser og på indermolen er der 10 ledige pladser. 13 private
joller + klubjoller (bl.a. 2 laser, 3 feva, 6 tera, 5 zoom8 og optimistjoller).
Havnebassin ikke renset for vandpest i 2017. Ikke så meget som tidligere år – muligvis pga.
koldere og mindre solrig sommer end normalt.
Der arbejdes stadig med projekt for broer ved inder- og ydermole. Mange ideer har været på
bordet og diskuteret. Bl.a. er der undersøgt muligheder for samarbejde med andre vandsportsgrene om et fælles havne-bro projekt. Samtidig hermed er foreningen FredensborgSmukkest
begyndt at arbejde på et søbad-projekt i området omkring sejlklubben. Pt. undersøges muligheder
for samarbejde med dem også. Kommune og Naturstyrelse er også inddraget.

Aktiviteter i klubben
Kapsejlads:
- Aftenmatcher med syv 606’ere og 2 joller.
- I forbindelse med Hillerød Byfest i juni 2017 blev der afholdt optimistjollestævne på
Slotsøen i Hillerød sammen med Hillerød Sejlklub. Der var 11 deltagere.
SES deltagere andre steder:
- Theodor og Jan Saugmann deltog i VM for 420 joller i Australien i januar 2018.
Sejlerskole for voksne. Der var i 2017 to aktive instruktører og tre elever. Deltog i klassemeterskab
for juniorbåd i Skelskør.
Senior afdelingen som sejler i dagtimerne (onsdag formiddag) har ca. 25 deltagere. Her bruges
klubbens Drabant og 606’ere og forskellige private både. Sejladsafslutning i november med 25
frokost-deltagere. Aktive med vandreture i vinterhalvåret.
Ungdomsafdelingen
Det har igen været en god sæson. Tilpas med nye sejlere. Der er ca. 25 ungdomsmedlemmer.
Der bliver sejlet i flere forskellige jolletyper, udover Optimist er der TERA, FEVA, Zoom8 og ganske
lidt Laser.
Først på sæsonen brød, vores 10-12 år gamle 25 HK Suzuki motor, sammen. Drevet til skruen
var slidt op. Der blev hurtigt indkøbt en ny 30 HK Suzuki motor. Den blev monteret en lørdag
eftermiddag af nogle Opti-forældre med håndværksmæssig erfaring. Den virker nu upåklageligt.
Der var en igen en fin sommerlejr med 14-15 deltagere og rigtig fin forældreopbakning.
Desværre var hele sæsonen præget af en lidt for kold og blæsende sommer.

Der er en mindre gruppe ungdomssejlere, som sejler flere gange om ugen og deltager i kapsejlads
rundt omkring. De sejler primært Zoom8. Nogle deltog også i en sommerlejr i Herslev Strand
Sejlklub ved Roskilde fjord.
Før sommerferien blev Rasmus Eismark B sejler i optimistjolle. Efter ferien gik de over i Zoom8
og den er de rigtig glade for at sejle i. Lige fortiden (sidst i februar -5°C ) leger de vikinger og fire
zoom-sejlere fra SES har deltaget i træningsweekend med 22 andre Zoomer i Espegære. Der blev
holdt SES klubmesterskab sidst i september. Alle 5 Zoomer var på vandet og Mathias Madsen blev
klubmester.
Andre aktiviteter og begivenheder
Sct. Hans aften med grill arrangement og bål på havnen.
Svømmestævne Esrum Open Water i starten af september.
To oprydningsdage (maj og september) hvor der bl.a. blev ryddet krat og ukrudt. En week-end i
februar blev der fældet lidt træer på ydermolen.
Klubbens faciliteter har været udlånt til Fredensborg skole til undervisning i svømning i Esrum sø.
(omklædning og opbevaring af svømmedragter nede og undervisning ovenpå). Juni måned,
dagtimer. Dette var en succes og gentages sandsynligvis fremover.
SES har 50 års jubilæum i år – 2018. Der blev efterår 2017 nedsat en gruppe som arbejder på
jubilæet herunder udgivelse af en bog med billeder om sejlklubben og sejlsport gennem alle årene.

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

