
Sejlsport 
for børn & unge 

 

 
 

Virksund Sejlklub  
 

Klubben tilbyder børn og unge at lære at sejle i 

alt fra Optimistjolle og Tera joller, til to-mands-

joller og kølbåde i Virksund lystbådehavn. Ud for 

Virksund er noget af Danmarks bedste sejler-

vand.  

 

 

 

 

Vi lægger vægt på, at sejlsport skal være sik-

kert, sjovt og spændende i et trygt og socialt 

sejlermiljø, hvad enten du ønsker at sejle hyg- 

gesejlads eller har ambition om mere, fx at sejle 

kapsejlads. Sejlklubben er for alle. 

 

Deltagere 
Hvem kan deltage? Normalt siger vi, at børn  

fra ca. 8 år kan deltage. 

 

Du skal have lyst til friluftsliv og vandsport 

og du skal kunne svømme. 

 

Du skal også have lyst til at deltage aktivt i  

ungdomsafdelingens arbejde og i det netværk,  

kammeratskab, der muliggør et godt socialt mil- 

jø i klubben. 

 

For at frivillige klubarbejde kan fungere forven- 

tes det, at en af dine forældre til tider kan give  

et nap med. 

 

Udstyr 
Sejlklubben råder over en del udstyr til begyn-

deren, som man kan låne i starten indtil man får 

anskaffet sit eget udstyr. Der er brug for våd-

dragt, sejlersko- eller støvler, redningsvest og 

skiftetøj. Udstyr fra klubben udlånes.  

 



Joller og både 
Klubben råder over nogle joller, som du kan an-

vende mod et årligt gebyr, såfremt du ikke selv 

på et tidspunkt vælger at anskaffe din egen 

jolle. Du skal desuden være med til at passe og 

pleje jollerne, så de altid er i fin stand. 

 

Opti  
Optimistjollen er en 

rigtig sjov begyn-

derjolle,  
som du meget hur-

tigt bliver fortrolig 

og tryg ved at sejle 

i. Alle Danmarks 

berømte sejlere har 

næste alle startet deres sejlerkarriere i en opti-

mistjolle.  

 

 

Tera  

TERA jollen er en 

moderne en-per-

sons jolle, der ap-

pellerer til begyn-

deren eller den let 

øvede sejler, der 

ønsker at prøve 

noget nyt moderne 

udstyr. Jollen skal 

ikke ses som en konkurrent til de nuværende ju-

niorjoller, men som et supplement. 

 
 

 

Feva 
Feva jollen er en 

moderne og sjov 

to-personers jolle, 

hvor den øvede 

kan sejle med den 

mindre øvede. 

 

Følgebåd 

Virksund Sejlklub har to følgebåde. Det er store 

og hurtig gummibåd med påhængsmotor. Bå-

dene muliggør en hurtig indsats om nødvendigt. 

 

Sejlerskuret 
Sejlklubben råder over et af de røde fiskeskure 

til at huse ungdomsafdelingen. I sejlerskuret kan 

vi samles og have det personlige udstyr og 

hygge os, når det er dårligt vejr. 

 

 

Sejl sikkert 
 

Sikkerheden til søs er i top. Klubben råder over 

sikkerhedsinstrukser for brug af joller, følgebåde 

og udstyr. 

Vi følger Sø-

sportens 

Sikkerheds-

råds anvis-

ninger. Vi 

har en sik-

kerhedspoli-

tik og en 

beredskabsplan, som danner grundlaget for ung-

domsafdelingens arbejde. Alle undervises i sik-

kerhed til søs, der går forud for alt andet.  

 

De joller, vi anvender, kan ikke synke, da de alle 

er udstyret med opdriftsmidler. Der sejles ikke i 

hårdt vejr. I 

sådanne si-

tuationer 

gennemfø-

res aktivite-

ter på land 

og i sejlers-

kuret. Un-

der træning 

følges hver gruppe altid af mindst en hurtiggå-

ende følgebåd. På land er der altid en udsigts-

post, en såkaldt brovagt, der også følger med i 

sejladsen og kan slå alarm i påkomne tilfælde.  

 

Ingen sejler uden rednings-

vest. Klubben har ansvarsfor-

sikring gennem Dansk Sejl-

union. Vi anbefaler, at der 

tegnes egen fritidsulykkesfor-

sikring. 

 



Hvornår sejler vi? 
Selve sejlersæsonen starter i april og slutter i 

oktober. I juli holdes ferie. I vintersæsonen af-

holdes andre relevante aktiviteter.  

 

Hvis du er tilmeldt ungdoms-

sejlads får du personligt nær-

mere besked. Vi sejler fast 

hver mandag og evt. torsdag 

kl. 18:00. Vi mødes hver gang 

i sejlerskuret, hvor vi holder 

”skippermøde”, inden vi sejler 

ud.  

Deltagelse i kapsejladser i an-

dre klubber og sommerlejr ar-

rangeres, alt efter lyst og evner. 

 

Prøv 
Har du lyst til bare at prøve at sejle for at se om 

det er noget for dig kan det arrangeres ved at 

tage fat i en af kontaktpersonerne. Du kan sejle 

gratis de første par uger, indtil du erfarer, om 

det også er noget for dig. 

 

 

Hvor er vi? 

Kom i gang for 750 kr. 
Et medlemskab af Virksund Sejlklub, inkl. in-

struktion koster 550 kr. pr. år. Herudover er der 

mulighed for lån af joller og udstyr:  

• Udlån af Optimistjolle for et år koster 300 kr. 

• Udlån af Terajolle for et år 700 kr.  

• Udlån af Fevajolle for et år 700 kr. 

• Udlån af komplet udstyr i et år 350 kr. 

 

Midlerne fra udlån går til vedligeholdelse af ud-

styr, joller og sejl. 

 

 

Virksund 

Sejlklub 

 

- en sejlklub for alle. 

 

 

 

Meld dig ind 

Har du lyst til at blive del af 

et socialt godt netværk og 
lære at sejle i Virksund, så 
retter du henvendelse til vo-

res ungdomskontakt:  
Rune Damm, 22368087 og 

runedamm@hotmail.com 

  
 

Sejlsport 
for børn & unge 

 
Du kan læse mere om sejl-

klubbens aktiviteter på 

www.facebook.com/Virksund 

Sejlklub og på www.virksund-

lyst.dk 

mailto:runedamm@hotmail.com
http://www.facebook.com/Virksund

