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Velkommen i Fredericia Sejlklub 
Trives du på vandet, så kan et medlemskab af 
Fredericia Sejlklub være det rigtige for dig. 
Klubben byder på forskellige aktiviteter alt efter 
om du er nybegynder eller garvet sejler, om du 
er til kapsejlads eller hellere vil deltage på det 
mere sociale niveau på vandet og i land. 
 
 
Sejlerskolen 
Har du ingen eller kun lidt sejlererfaring, kan du 
dygtiggøre dig i klubbens sejlerskole, hvor 
frivillige instruktører i sommerhalvåret tager 
voksne med på vandet en aften om ugen i en af 
klubbens skolebåde. I løbet af vinteren kan du 
lære teorien – bøjer, vigeregler, lægge kurs mv. 
Når du har gennemgået både den praktiske og 
teoretiske del, kan du gå op til 
duelighedsbeviset.  
 
 
Kapsejlads 
Er du en habil 
sejler, som 
ønsker at prøve 
kræfter mod 
andre sejlere, så 
kan du hver tirsdag aften deltage i klubbens 
ugentlige kapsejlads. Efter sejladsen er der 
spisning og præmieuddeling. Har du ikke selv en 
båd, vil klubben hjælpe dig med at finde en båd, 
som mangler en gast. Derudover er klubben 
medarrangør af lokale kapsejladser sammen 
med andre sejlklubber. 
 
 
 

Social sejlads 
Er du mere til social sejlads arrangerer klubben 
fælles weekendtur til steder i lokalområdet, hvor 
der er fællesspisning og aktiviteter, du kan 
melde dig til. Sæsonen afsluttes hvert år med en 
sejlads i Match Racer bådene, hvor besætningen 
sammensættes på kryds og tværs – garvede, 
nybegynder, sociale sejlere. Det hele er for sjov. 
Arrangementet slutter af med præmie til alle 
under middagen. 
 
 
Sociale aktiviteter om vinteren 
I løbet af vinteren vil der være hyggeaften, 
foredrag om sejlads og andet, samt fester.  
 
 
Sejlads for børn og ungdom 
Er dit barn 6 år eller ældre og har lyst til livet på 
vandet, har klubben trænere, som uddanner de 
unge mennesker i sejlads. De unge mennesker 
træner stort set hele året. I vinterhalvåret 
primært i weekenderne. Klubben har forskellige 
både, som kan lejes. Et vigtigt element i 
afdelingens arbejde er forældreopbakningen – 
både i hverdagen 
og under stævner i 
weekenderne 
sommeren 
igennem.  
 
 
 
 
 
 
 



Seniorafdelingen 
Hver onsdag mødes seniorer i klubbens lokaler 
til frokost (medbragt madkurv) og hygge. 
Derudover arrangeres ture, som har interesse 
for seniorerne. 
 
Lej klublokalet til private fester mv. 
Klubben har to klublokaler, som medlemmerne 
kan leje til private arrangementer. Lokalerne har 
stole, borde og 
service op til 50 
personer. I 
køkkenerne er der 
opvaskemaskine, 
køleskabe og 
kaffemaskiner.  
 
 
Fænøbroen 
Klubben har en bro på Fænø, hvor klubbens 
medlemmer som nogle af de få har ret til at 
benytte. Medlemmer af klubben må gå på veje 
og stier på øen. Reglerne for ophold på øen 
hænger på broen på øen. 
 
 
Dansk Sejlunions bøjer 
Fredericia Sejlklub er medlem af Dansk 
Sejlunion, og kan derfor benytte de bøjer, som er 
lagt ud af Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunions 
stander udleveres sammen med klubbens 
stander, når du har indmeldt dig i klubben. 
 
 
 
 
 

Yderligere information 
På klubbens hjemmeside (www.fredericia-
sejlklub.dk) kan du læse mere om klubben, vores 
aktiviteter og medlemskategorier. Du er også 
velkommen til at kontakte os, hvis du har 
yderligere spørgsmål.  
 
Formand:  
Peter Thomsen 
Mobil: 30 73 03 13 
Mail: peter@pogl.dk 
 
Formand: 
John Middelboe 
Mobil: 28 70 56 40 
Mail: john.middelboe@youmail.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønsker at blive medlem 
Vi håber, at du har lyst til at blive medlem af 
Fredericia Sejlklub og være med til at skabe et 
spændende og interessant klubliv.  
 
Hvis du ønsker at blive medlem, kan du tilmelde 
dig på klubbens hjemmeside (www.fredericia-
sejlklub.dk/medlemmer) eller send en mail/ring 
til: 
 
Kasserer 
Else Aamand Kragelund 
Mobil: 21 21 46 71 
Mail: kasserer@fredericia-sejlklub.dk 
 
Vi håber, at vi ses i Fredericia Sejlklub 
 
Venlig hilsen 
Fredericia Sejlklub 
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