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Et aktivt sejlerliv  
får nye 

dimensioner i  
Assens Sejlklub  
– kom og bliv  
en del af vores  

fællesskab

Ønsker at blive medlem
Vi opfordrer dig til at blive medlem af Assens Sejlklub og  
være med til at skabe et spændende og interessant klubliv.  

Sådan bliver du medlem af Assens Sejlklub
• Benyt vores website www.assens-sejlklub.dk 

• Opret en profil med dine kontaktoplysninger mm. 

• Vælg din medlemskategori og tilmeld dig

 • Prøvemedlemsskab

 • Juniormedlem

 • Seniormedlem

 • Pensionistmedlem

 • Gast-/støttemedlem

• Betal med dit Visa-kort ell. lign.  

 – en sikker betalingsløsning via Nets

Yderligere information
På klubbens hjemmeside www.assens-sejlklub.dk kan du 
læse mere om klubben, vores aktiviteter og medlemskate-
gorier. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har 
yderligere spørgsmål. 

Formand 
  Per Smith
  mobil 20266483 
  mail: formand@assens-sejlklub.dk

En dejlig morgen i en havn nær Assens, før hjemturen til egen havn

… med morgensol, dampende kaffe og fuglefløjt foroven ….



Sejlerskolen 
Har du ingen eller kun lidt sejlererfaring, kan du dygtiggøre dig 
i klubbens Sejlerskole, hvor frivillige instruktører i sommerhalv-
året tager voksne med på vandet en aften om ugen.

I løbet af vinteren kan du dygtiggøre dig på teorien – bøjer, 
vigeregler, lægge kurs mv. Når du har gennemgået både den 
praktiske og teoretiske del, kan du gå op til dueligheds-beviset. 

Kapsejlads 
Er du en habil sejler, som ønsker at prøve kræfter mod andre 
sejlere, så kan du hver onsdag aften deltage i klubbens 
ugentlige kapsejlads. Efter sejladsen er der hygge i klubhuset 
og resultatformidling. 
 
Har du ikke selv en båd, vil klubben hjælpe dig med at finde 
en båd, som mangler en gast. Med et duelighedsbevis er en af 
klubbens Solinge en mulighed. Derudover er klubben medar-
rangør af lokale kapsejladser sammen med andre klubber.

Tursejlads 
Er du mere til tursejlads arrangerer klubben hyggesejllads en 
aften hver uge, fælles weekendtur til steder i lokalområdet, 
hvor der er fællesspisning og aktiviteter du kan melde dig til. 

Klubaktiviteter sommer og vinter
I løbet af vinteren vil der være klubaften, foredrag om sejlads 
og andet, fællesspisninger m.v.
Klubben afholder arrangementer ved sæsonstart og -afslut-
ning. 

Sejlads for børn og ungdom
Er dit barn 6 år eller ældre og trives med livet på vandet, er 
der mulighed for at være med i ungdomsafdelingen.

Velkommen i Assens sejlklub   
Trives du på vandet, så kan et medlemskab af Assens Sejlklub 
være det rigtige for dig. Klubben byder på forskellige aktiviteter 
alt efter om du er nybegynder eller en garvet sejler, om du er til 
kapsejlads eller hellere vil deltage på det mere sociale niveau på 
vandet – eller i aktiviteterne på land i nærheden af vandet.

Du får adgang til klubhus m. køkken, grill m.v.
Du er med til klubbens aktiviteter såsom sommersejladser, 
foredrag og minikurser, klubbens årlige fester samt klubbens 
sociale liv.
Du har umiddelbar adgang til Sejlerskolen, som afholder 
sejladskurser på forskellige niveauer og andre kurser af 
relevans for sejlere.
Du kan deltage i den ugentlige tur, hygge og kapsejlads i som-
merhalvåret Du får adgang til gratis vintersvømning i svømmehal.
Du er automatisk medlem af Dansk Sejlunion med ret til at benyt-
te deres turbøjer over hele landet. 
Dine børn kan være med i Ungdomsafdelingen 
– sjove sejloplevelser, og godt kammeratskab.


