Virksund Sejlklub – kom
og vær med.
I Virksund Sejlklub er der plads til alle – børn,
unge, familier og seniorer – og til alle slags sejlere
og andre, som elsker at dyrke sejlads og vandsport. Vi sejler i joller, sejlbåde og motorbåde. Vi
sætter sikkerheden højt. Klubben arrangerer fælles ture, kurser, kapsejladser og afholder kurser og
foredrag mv. Vi er en aktiv sejlklub både sommer
og vinter. Vi har mange sociale aktiviteter og et
stærkt fællesskab.

en gang om ugen (12 gange á 3 timer) med en erfaren skipper fra Virksund Sejlklub som instruktør,
og normalt er der på hver båd tre elever samt instruktøren. Læs mere på www.virksundlsejlklub.dk
om pris og tilmelding.

Pigesejlads

Som medlem af klubben er du
samtidig medlem af Dansk Sejlunion og får dermed også de
fordele, det giver – rabatter og
rådgivning mv.

Sejlerskole

Virksund Sejlklub råder over tre skolebåde, som
anvendes til undervisning og kan lånes af klubbens
medlemmer. Som deltager i Sejlerskolen sejler du

Om torsdagen i arbejdstiden sejler seniorerne ud
på fjorden. Alle, som ønsker samvær og som vil
opleve natur, frisk luft og fjord fra søssiden kan
deltage. Læs mere på www.virksundsejlklub.dk om
pris og tilmelding.

Duelighedsbevis
Pigesejlads er for voksne piger, der på sejlerskolen
- eller på anden vis - har skaffet sig erfaring med at
sejle, men som gerne vil blive endnu dygtigere og
samtidig have det sjovt. Læs mere på www.virksundsejlklub.dk om pris og tilmelding.

Seniorsejlads

Som sejler er det er en rigtig god ide at erhverve
sig duelighedsbevis. Du bliver både
en dygtigere og
mere sikker sejler.
Et duelighedsbevis
er et krav, hvis du
bl.a. vil låne Sejlklubbens skolebåde, leje båd i udlandet eller sejle på det europæiske kanalsystem. Duelighedsbeviset udstedes
af Søfartsstyrelsen, når du har bestået en teoretisk
og praktisk prøve. Læs mere om tilmelding og pris
på www.virksundsejlklub.dk.

andre kapsejladser i løbet af året på Limfjorden,
som er samvær, sjov og spænding.

Børn og unge
Hver uge mødes børn og unge og har det sjovt
med sejlads i optimistjoller, Feva- og Terajoller. Vi
sejler i Virksund og på Nørresø i Viborg. Voksne erfarne sejlere er instruktører og har ansvaret for
sikkerheden på vandet. Se Virksund Sejlklubs specielle folder om ungdomssejlads eller læs mere på
www.virksundsejlklub.dk

Hjemmeside og facebook
Tursejlads
Klubbens Turudvalg arrangerer fælles ture for sejlklubbens medlemmer. I sidste weekend af juni sejler vi på fælles sejltur til Fur med fælles aktiviteter
mv. Normalt deltager 10-20 både fyldt med glade
sejlere i dette arrangement. I september arrangeres mandetur over fem dage. Turen tilrettelægges
enten i eller uden for Limfjorden.

Virksund Sejlklub har en hjemmeside - www.virksundsejlklub.dk og facebook side www.facebook.com/virksundsejlklub – der løbende opdateres med nyheder og informationer.

Kapsejlads

Har du lyst til at blive medlem?

Virksund Sejlklub har en aktiv og velfungerende
kapsejladsafdeling, og hver onsdag i sæsonen mødes mellem 20 og 30 kølbåde og dyster – for sjov
og for alvor – mod hinanden. Der arrangeres også

For at deltage i Virksund Sejlklubs aktiviteter skal
du være medlem, men vi kan aftale en prøveperiode. På klubbens hjemmeside www.virksundsejlklub.dk finder du kontakt til klubbens kasserer.

