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Strandby Sejlklub 
 
Sejlerskole sommeren 2021 
 
Har du lyst til at lære at sejle, er du meget velkommen til at deltage i undervisning i 
teoretisk og praktisk sejlads for voksne i Strandby Sejlkub. 
 
Vi begynder med 2 teoriaftener, begge aftener kl. 1900: 
Sted: Klubhuset på Strandby Havn, Gl. Sydhavnskaj. 
 Onsdag d. 28. april kl. 19.00 
 Onsdag d.   5. maj kl. 19.00 
NOTE: Se nederst! 
 
Praktisk sejlads: 
Onsdage, måske også torsdage hvis antal tilmeldte kræver det. 
Vi mødes på broen kl. 1830. 
Vi planlægger at mødes på nedenstående datoer uanset vejret.  
Er det ikke sejlvejr, vil vi have planlagt emner for teoriundervisning  
– alternativt tager vi emner op efter jeres ønske.  
  
Sejladsdage: 
Før sommerferien   
I maj måned:   d. 12., 19. og 26. 
I juni måned:   d. 2., 9. og 16. 
 
Efter sommerferien: 
I august måned:       d. 11., 18. og 25. 
I september måned: d. 1., 8. og 15. 
 
NOTE: Se nederst! 
 

Praktiske oplysninger: 
 
Forsikringsforhold: 
Privat ulykkesforsikring: 
Den enkelte deltager skal selv være ulykkesforsikret via privat forsikring. 
Ansvarsforsikring: 
Bådejere, der stiller båd til rådighed for klubbens sejlerskole, er ansvarlig for at båden 
er behørigt ansvarsforsikret. 
Klubmedlemsskab: 
 
Der er krav om medlemskab! 
 
Kontingent: 
Sejlerskole:      kr. 670,-  
Er du mellem 18 og 25 år: kr. 540,- 
Begge medlemskaber skal fornyes hos kassereren efterfølgende år. 
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Efterfølgende år er en af nedenstående 5 medlemskaber mulige:  
Familie med børn:  kr. 1270,- (hvis man har aktive børn i juniorafd.) 
Familie uden børn:  kr. 860,- 
Senior:  kr. 670,- 
Ungdomsmedlem: kr. 540,- (18 til 25 år)    
 
Kontingentet betales til: 
SPAR NORD/Reg. nr. 9009/ konto 4560771741 mærket ”Sejlerskole” 
eller via 
MobilePay: 43803 mærket ”Sejlerskole” 
Der fremsendes kontingentopkrævning.         
 
Påklædning: 
Redningsvest: Obligatorisk. 
Sejlerhandsker: Anbefales på det kraftigste, da tovværket kan beskadige  
                         Hænder. 
      Et par havehandsker kan fint bruges. 
Fodtøj: Skridsikre lukkede sko 
Endelig anbefales regntøj eller sejlertøj og varm påklædning. 
 
Leder af sejlerskolen: 
Lilian Lindberg 
 
Instruktører: 
Lilian Lindberg 
Kirstine Lindberg Thøgersen 
Jørgen Lindberg 
 
Adresser: 
Lilian:  Mail: lilianplindberg@gmail.com  Mobil: 30234603 
 
Tilmelding: 
Tilmelding til Lilian Lindberg pr. mail. Se mailadresse ovenfor. 
Ved tilmelding oplys: 
Navn, adresse, mobilnr., mailadresse, og fødselsdag og år. 
I opfordres til at tilmelde jer senest d. 21. april. 
 
I tilfælde af spørgsmål brug ovenstående mailadresse eller mobilnummer. 

 
Med ønske om en god sæson byder vi dig velkommen i Strandby Sejlklubs sejlerskole! 
 
Med venlig hilsen 
 
Lilian Lindberg  
 
 
 
 

 
 



  

 

3. 
 
NOTE: 
Corona-forholdsregler: 
Ud over de alment gældende restriktioner, er vi pålagt ikke at anvende klubhuset. 
Derfor afholder vi de 2 teoriaftener i det fri på klubbens terrasse. Hvis vejret ikke tillader 
det, oplyser vi det til jer hurtigst muligt. 
 
For tiden må vi ikke sejle uden at overholde afstandskravet på 2 meter plus kravet om 
mundbind. I vore både kan vi ikke overholde afstandskravet. Vi håber, at dette krav 
bliver lempet, når vi opholder sig i det fri. 
 
Til trods for, at I har tilmeldt jer, vil I ikke modtage nogen kontingentopkrævning, før vi 
ved, at kurset kan afvikles! 
   


