
 

Hej och välkommen till Enköpings Segelsällskap! 

Inbjudan till informationskväll för dig som är ny medlem i Enköpings Segelsällskap 

Styrelsen hälsar Dig och din familj välkommen som medlem i ESS. Segelsällskapet grundades 1916 
och har sedan dess utvecklats till att bli Enköpings och en av Mälarens största sammanslutningar för 
segling och båtliv.  

ESS är inte bara en förening för att fixa bryggor och sjösättningsmöjligheter. Nej ESS består av 
ungefär 800 medlemmar som på olika sätt njuter av båtlivet och som deltar i fester, tävlingar och 
eskadrar och i arbete på klubbens anläggningar. 

ESS vill gärna informera dig om vår verksamhet och ge dig en möjlighet att ställa frågor om oss och 
vår förening. Styrelsen i Enköpings Segelsällskap inbjuder därför dig och naturligtvis din familj till en 
träff för nya medlemmar, så att vi får möjlighet att berätta om vad ESS gör och vad ESS står för. Vi vill 
att Du som ny medlem ska ha kännedom om vad ESS kan erbjuda och naturligtvis också försöka locka 
in Dig i våra aktiviteter. 

Träffen börjar klockan 18.30 torsdag den 4 maj. Vi kommer att presentera föreningen och våra 
kommittéer samt bjuda på kaffe med tilltugg. Informationsträffen genomförs i vårt Klubbhus på 
Klubbholmen, Kolarvik. 

För att kunna planera träffen ber vi dig gå in och föranmäla ditt deltagande i vårt bokningssystem 
som du hittar på våra webbsidor. Du måste logga in för att boka in dig, inloggning sker med ditt 
medlemsnummer och ett lösenord som vi sätter till ditt efternamn, med stor bokstav som första 
bokstav. Du bör byta till ett eget lösenord så snart som möjligt. 

Hoppas vi ses på Klubbholmen den 4 maj! 

/Camilla Erleving  
Kommunikatör 
Enköpings Segelsällskap 
 
Vägbeskrivning till Klubbholmen: 
Kör söderut från Enköping mot Veckholm. 500 meter efter idrottshuset sväng höger mot Fagerudd. 
När Du passerat Fagerudds konferensanläggning, fortsätt ca 1 km till skylt Klubbholmen, sväng åt 
höger så är du framme. 

ESS webbsida : www.enkopingssegelsallskap.se 


