
Vi ønsker dig velkommen til Gilleleje Sejlklub !      17. okt. 2019 

 
Her følger først lidt præsentation af klubben og senere en hel del praktiske oplysninger, og til 
sidst lidt om ’livet i vor sejlklub’. 
 

Gilleleje Sejlklub blev startet 2. maj 1972, så det varer ikke længe før vi har et 50 års 
jubilæum. Klubben boede først i et lille klubhus helt ude yderst på den lange østmole, der 
hvor Ro og Kajakklubben nu bor. Vores nuværende klubhus blev bygget og indviet i 1996. 
 

Vores klubstander er aflang, trekantet, blå med to vandrette hvide striber som vist.

 
Er du bådejer, så kan du få en gratis stander. Det er bare at henvende dig, Se under 
kontaktpersoner på vores hjemmeside som følger her nedenstående. 
 

I denne moderne tid,  så foregår rigtig meget kommunikation via vores hjemmeside.  
Desværre ikke altid lige let. Det er derfor meget vigtig at huske sit eget brugernavn og 
tilhørende password.  
Gå gerne ofte ind på hjemmesiden for at se nyheder og på kalenderen under ’Aktiviteter’, for 
mange af de gode aktiviteter bliver ikke sendt ud som mail, da vi gerne vil undgå at det 
bliver opfattet som spam. 
Følg os gerne på Facebook ’Gilleleje Sejlklub’. 
Også en god idé at gemme dette velkomstbrev som indeholder mange oplysninger. 
 

Vores hjemmeside hedder www.gillelejesejlklub.dk      
Her kan du læse om hvad den indeholder.  
Start helt over til venstre i Menulinjen og der trykke på: 
 

Menupunkt ’Gilleleje Sejlklub’.  Her følger følgende i ’rullegardinet’ : 
Kontaktpersoner,  
hvor du kan se dels bestyrelsen, men også de forskellige ansvarsområder,  og som samtidig 
kan det give dig et indtryk af hvor mange frivillige som er med til at drive sejlklubben. 
Længere nede kan du se de forskellige udvalg og aktiviteter.  
 

Bliv medlem, er du vel allerede, men du har måske glemt at indtaste din partner, ellers får 
din partner ingen mails …  Det kan du gøre her. (Tryk på pilen helt øverst til højre) 
 

Vedtægter, vi holder generalforsamling om foråret senest 1. april. 
 

Slæbested, mange medlemmer har en mindre båd/jolle og benytter derfor dette. 



Klubhus, indeholder værksted, bad, kabys (køkken) med fri kaffe. Det store lokale kan lejes 
uden for sejlsæson. 
 

Nøglebrik til klubhus og slæbested, Nøglebrik anbefales. Med denne kan du til enhver tid 
komme ind i klubhuset og benytte faciliteterne. Betal her og nøglebrik bliver tilsendt på din 
privatadresse. 
 

Klubtøj, Kontakt Bente, kom gerne på besøg for at se det store udvalg som er vist her på 
hjemmesiden. Ved standerhejs og nedhaling samt ved ’Molebøf’  holdes udstilling i klubben. 
 

Leje af jolleplads, har du en jolle/båd  mindre end 6 meter, kan den ligge på denne plads. 
 

Om klubben, Du træder ind i en klub med mange muligheder. Gæstfrihed, 
imødekommenhed, hjælpsomhed, (fri)villighed, ja alt det der slutter på, ”hed” er kendetegnet 
medlemmer i GSK. Du skal blot sige, hvad du ønsker, og så er du med. 
 
Næste menupunkt viser vores klubblad, som i tidernes morgen blev døbt ’Røstjernet’. 
(Røstjern er den befæstelse på dækket som fastholder de forskellige vant (wire) til masten) 
 
Menupunkt ’Aktiviteter’,  her følger: 
Kalender over klubbens aktiviteter, særlig de aktiviteter som benytter det store lokale. Hold 
gerne øje med denne kalender, for den viser aktiviteter såsom foredrag og andre 
sammenkomster som kun sjældent bliver fremsendt som ’reminder-mail’.   
 

Tilmelding & betaling, Her får du brug for sit brugernavn og password hvis du gerne vil 
tilmelde sig for eksempel årets fester og andre gode tiltag. 
 

Vild Med Vand   En stor dag hvor alt der har med vand og sejlads er i fuld gang. Klubberne 
i Gilleleje havn holder Vild med Vand i august måned. 
 
Menupunkt ’Juniorsejlads’ beskriver mulighederne for både jolle og kølbåd for de unge 
medlemmer  
 
Menupunkt ’Senior’,  er du ’ældre’, måske pensioneret, så er denne gruppe bestemt af 
interesse. 
 
Menupunkt ’Kapsejlads’,  her følger: 
Kapsejladsskolen, har du i forvejen rutine, så kan du her lære mere om kapsejlads. 
 
Onsdags kapsejlads, her kan du deltage som bådejer, eller som gast. Der er også mulighed 
for at komme på dommerbåden. 
 
Mandagssejlerne, her er du velkommen også uden sejladsrutine. Igen kan der deltages med 
egen båd (under 30 fod)  eller som gast. 



Gilleleje Cup, er en årlig kapsejlads i juni måned, deltag gerne som bådejer eller gast. 
 
 
Menupunkt ’Sejlerskolen’,  her følger: 
Sejlerskolen, beskriver undervisning.  Hertil ’Billensteins hjørne’ med rigtig mange gode 
informationer.   
 
Sejlerskole kalender,  specielt for Sejlerskolen 
 
Skolebåden, beskriver vores mest aktive IF-skolebåd. Vi har også 2 H-både som vi benytter 
til kapsejladsskolen, men også til den ordinære Sejlerskole. 
 
Sejlerskolens teorikursus, om Duelighedsprøven, Yachtskipperkursus 3 og 1.  
 
Menupunkt ’Vejret’ henter data fra målestationen som er placeret yderst på østmolen. 
 
Menupunkt ’Klubmodul’  
Her kan du administrere dine tilmeldinger til forskellige aktiviteter i Gilleleje sejlklub, og 
rette dine kontakt-informationer, samt kreditkort oplysninger for betaling af medlemskab i 
klubben.  
(Husk dette når du har skiftet kreditkort,  - for opkrævning sker nemlig automatisk ved 
juletid, dog med et forvarsel på mail) 
 

Bemærk, Vil du logge ind, så flyt cursor op til den hvide pil helt øverst til højre. 
Skulle du have glemt dit brugernavn og/eller dit password, så bemærk linjen ’Glemt 
password’ i rullegardinet. 
 
 
Mere om livet i vores sejlklub 
Klubben er meget aktiv, dels med de forskellige afdelinger såsom Sejlerskolen, Junior-
sejlads, Seniorgruppen, Mandagssejlerne og Kapsejlads.  
 
Hertil haves foredrag, flere af disse holdes egentlig af en klub som hedder ’Foreningen Til 
Langtursejlernes Fremme’, forkortet FTLF, som i mange år har ’holdt til’ hos GSK, mod at 
vores egne GSK-medlemmer også kan deltage i dens foredrag og aktiviteter. 
 
Sidste lørdag i april holder sejlklubben ’Standerhejsning’, der hvor vores stander i en meget 
stor version bliver hejst på vores store fine mast lige udenfor klubhuset. 
Formanden holder en lille tale, bagefter er der en lille én til halsen.  Rigtig mange kommer, 
for det er en god anledning til at hilse på alle de andre medlemmer efter en lang vinter. 
Kl. 14 er der frokost for de som har meldt sig til. 
 



 
Standerhejsning sidste lørdag i april                  Molebøf  medio august 
 

Medio august holder sejlklubben ’Molebøf’.  Det betyder at alle medlemmer kan få gratis  
bøf med tilhørende salat og andet tilbehør. Vin/øl/Irish coffee kan købes. Dette er en god 
måde at møde hinanden på tværs af klubbens forskellige afdelinger. Invitation udsendes. 
 

Sidste lørdag i oktober er der ’Standernedhaling’. Også her holder formanden en lille tale for 
sejlersæsonen som gik, og igen bagefter en lille én til halsen.  Og om aftenen er det den store 
fest med en god middag, nogle gange også med dans bagefter. 
 

Nytåret den 1. januar kl. 14  holdes ’Nytårskur’ som efterhånden er blevet lidt af et tilløbs-
arrangement hvor glæden er stor for at møde hinanden og ønske et ’Godt Nytår’ ! 
 

I løbet af sommeren holdes kapsejladsstævner, særligt skal nævnes ’Gilleleje Cup’ i juni, 
hvor mange sejlbåde kommer langvejs fra for at være med.  
 

I løbet af vinterhalvåret holdes ’Fredags-bar’, som regel den sidste fredag i hver måned fra 
kl. 16 til 18, hvor vi mødes på tværs af klubbens afdelinger. 
 

Bliver du en del af Sejlerskolen,  Mandagssejlerne, Juniorafdelingen, Seniorgruppen eller 
Kapsejlads , så har de også sine egne fester.     Jo, -  der sker rigtig meget i vores sejlklub. 
 
 
Igen, Velkommen til Gilleleje Sejlklub !  
 
Til sidst: Har du feedback eller gode ideer, - så kontakt steen.billenstein@webspeed.dk  
 


