……..
”Vi glæder os
til at se dig
på havnen”!

SEJLKLUBBEN ESRUM SØ

Praktisk info
Hvis du er interesseret i at begynde på et
hold eller få en prøvetur, så er tilmelding i
år d. 10. april kl 14:00 ved SES klubhus,
(Sørupvej 1,A - Fredensborg)
Du er også velkommen til at besøge vores
hjemmeside sesinfo.dk for mere viden, du
kan også kontakte ungdomsleder Claus
Møller på: 21 63 88 31
(mb_cmm@hotmail.com) eller finde os
på facebook: Sejlklub Esrum Sø (ungdom)

Kontakt
Adresse:

Sørupvej 1,A – 3480 Fredensborg
Telefon nr.

21 63 88 31 – Claus Møller
Email:

mb_cmm@hotmail.com
Hjemmeside:

http://www.sesinfo.dk/

Vil du lære at sejle
optimistjolle?

……..

Hvad kan vi tilbyde?
Sejlklubben Esrum Sø stiller over 15
optimistjoller, 3 Feva joller, 2 Laserjoller og 4
Tera joller til rådighed samt redningsveste til
alle og enhver.
Der er altid utrolig god stemning på havnen,
og lysten til viden om sejlads er stor.
Sejlerne får mulighed for kæntringsøvelser
og en masse sjov og ballade i kontakt med
vandet.
Så hvis du (eller dit barn) mangler en
fritidsaktivitet så er optimist sejlads på Esrum
Sø den bedste af alle!

Er du vild med vandsport, og står du og
mangler en fritidsaktivitet.
Så er Sejlklubben Esrum Sø det helt rigtige
for dig!
Vi er en lille sejlklub med en masse
dygtige ungdomstrænere, der står klar til
at give dig nogle fede timer på vandet i
vores optimistjoller. Her har vi dannet et
trygt miljø hvor du har mulighed for at
lære at sejle hvis du er en frisk dreng
eller pige, i aldersgruppen 8-13 år. Der
er også rig mulighed for større bådtyper
hvis du er 13+.
Vores trænere er uddannede instruktører,
og der er altid styr på sikkerheden.

I løbet af året lærer du en masse
forskellige færdigheder inden for sejlads
generelt. Du lærer blandt andet om
trimmet i en optimist jolle, og har
mulighed for at tage et jollebevis i
slutningen af sæsonen. Men vi kan også
garantere at du får en masse nye venner,
og en masse sjove timer på vandet.
Hver sommer afholdes en sommerlejr.
Med sejlads, konkurrencer, camping og
sang ved bålet.
Vi glæder os til at se dig!

