
SGS Sejlerskole 2021 – plan. 
 

SGS sejlerskole er også i 2021 nødt til at afvige fra de normale planer på grund af corona situationen. 

Først det optimistiske:  

- Vi planlægger at afholde en normal sæson for udendørsaktiviteter fra maj/juni og frem til udgangen af september. 

Dette vil først og fremmest sige ugentlige undervisningssejladser mandag, tirsdag og torsdag samt en dagstur og en 

nattur. Onsdag er reserveret til kapsejltræning. 

Forudsætningen er, at myndighederne og SGS’s bestyrelse har lempet corona-restriktionerne og at vaccinationerne 

af instruktører og elever er blevet gennemført i et sådant omfang, at vi kan være trygge ved at være sammen i 

bådene. 

Den præcise dato for start på sejladserne vil blive kommunikeret direkte til alle, når vi ved mere om de aktuelle 

forhold. 

Så til afvigelserne fra det normale: 

- Indendørsaktiviteter i klubhuset aflyses indtil videre. Dette betyder at Intromødet i marts ikke afholdes, men vil 

blive erstattet af  information, udsendt pr. mail. 

- Elevdeltagelse i udendørsaktiviteter aflyses, indtil vi starter skolesejladserne. Dette gælder klargøring af bådene på 

land og den efterfølgende søsætning og tilrigning. 

Sæsonens forløb: (Sæt gerne de fastsatte datoer og reservedatoer i din kalender) 

Februar, marts 

• Udsendelse af sæson information og tilmeldingsskemaer.  

• Behandling af tilmeldinger og oprettelse af undervisningshold 

• Udsendelse af betalingsinformation og indbetaling af sejlerskolegebyr. (Medlemskontingent opkræves 
særskilt af SGS) 

April 

• (Klargøring, søsætning og tilrigning – uden elevdeltagelse) 

Maj, juni 

• Sæsonstart - Standerhejsning SGS. Information udsendes på sgs-greve.dk  

• Skolesejlads. Startdato oplyses senere. 

• Dagstur. Dato: 12. juni / reservedato: 13. juni 

Sommerferie . Skoleferie periode. 

August, september 

• Skolesejlads,  

• Nattur. Dato: 20. august/ Reservedato: 3. september 

Oktober 

• Afrigning, både tages på land, vinterklargøring. Datoer oplyses senere. 

• Afslutning. Dato: 29. oktober 

Corona vil i en eller anden grad fortsætte med at smitte ved dråber og kontakt. Vi forudser derfor, at de nugældende 
forholdsregler at holde afstand, spritte kontaktflader af og bruge værnemidler vil kunne blive gjort gældende for 
sejlerskoleaktiviteter.   

Vi ser frem til igen at komme på vandet og få luft i sejlene! 

SGS Skoleudvalget, januar 2021. 

 


