
Virksund Sejlklub – plads 
til alle. 
 
I Virksund Sejlklub har vi plads til alle – børn, unge, 
familier og seniorer – og til alle slags sejlere, som 
elsker at dyrke sejlads og vandsport. Vi har et soci-
alt og stærkt fællesskab. Vi sejler joller, SUP, køl-
både og motorbåde. Du behøver ikke at råde over 
egen båd for at være medlem og komme ud og 
sejle. Klubben arrangerer fælles ture, kapsejladser, 
børn og unge sejlads og afholder kurser og fore-
drag mv. Vi er aktive både sommer og vinter. Følg 
med på www.virksundsejlklub.dk 

 
Som medlem af klubben er du 
samtidig medlem af Dansk Sejl-
union, Danske Tursejlere og 
Dansk Fritidssejlerunion. Det 
har en række fordele, herunder 
varetagelse af sejlernes interes-

ser som at sikre fri sejlads, brug af turbøjer, del-
tage i kapsejlads og tursejlerarrangementer, rabat-
ter og rådgivning mv.  
 

Sejlerskole 

 

 
Virksund Sejlklub råder over to skolebåde, som an-
vendes til undervisning og træning.  Som deltager i 
Sejlerskolen sejler du en gang om ugen (12 gange 
á 3 timer) med en erfaren skipper ombord som in-
struktør. Læs mere på https://www.virksundsejl-
klub.dk/kurser-virksund-sejlklub/virksund-sejl-
klubs-sejlerskole-laer-at-sejle/ om tilmelding og 
pris mv. 
 

Pigesejlads 

 
Pigesejlads er for voksne piger med erfaring fra 
sejlerskolen - eller på anden vis - har skaffet sig er-
faring med at sejle, men som gerne vil blive endnu 
dygtigere og samtidig have det sjovt og hyggeligt 
sammen med andre kvinder. Læs mere på  
https://www.virksundsejlklub.dk/kurser-virksund-
sejlklub/virksund-sejlklubs-pigesejlads-for-aktive-
kvinder/ om tilmelding og pris. 
 

Stand Up Paddle 
Sejlklubben har startet Stand Up Paddle (SUP). Du 
kan følge med i udviklingen heraf på www.virk-
sundsejlklub.dk. Er du SUP-bruger, kræves blot et 
medlemskab af klubben. 
 

 

 
 

 
 

Duelighedsbevis 
Som sejler er det er en rigtig god ide at erhverve 
et duelighedsbevis. Du bliver både en dygtigere og 
mere sikker sejler med et bevis i hånden. Råder du 
over et duelighedsbevis kan du låne sejlklubbens 
skolebåde, leje båd i udlandet eller sejle på det eu-
ropæiske kanalsystem. Duelighedsbeviset udste-
des, når du har bestået en teoretisk og praktisk 
prøve. Læs mere på https://www.virksundsejl-
klub.dk/kurser-virksund-sejlklub/duelighedskur-
sus-for-lystsejlere/ 
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Børn og unge  

Hver uge mødes børn og unge og har det sjovt 
med sejlads i optimistjoller, Feva- og Terajoller. Vi 
sejler på Nørresø i Viborg. Indimellem sejler de 
mere erfarne i Hjarbæk og Virksund. Voksne er-
farne sejlere er instruktører og har ansvaret for 
sikkerheden på vandet. Følg med på 
https://www.virksundsejlklub.dk/ungdom/ 

 

 
 
Kapsejlads 
Kapsejlads er sjov, samvær og spænding. Virksund 
Sejlklub har en aktiv og velfungerende kapsejlads-
afdeling, og hver onsdag i sæsonen mødes mellem 
15 og 20 kølbåde og dyster – for sjov og en smule 
for alvor. Du bliver en bedre sejler af at deltage i 
kapsejlads, hvor du og sejlbåd udfordres lidt mere. 

Der udvises den nødvendige tolerance overfor nye 
sejlere, som gerne vil deltage i onsdagssejladser. 
Så alle kan være med. Kapsejlads arrangeres rundt 
om i Limfjorden i løbet af året. Læs om kapsejlads 
på https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejl-
klub-sejler-kapsejlads-onsdag/ 

 
 

Tursejlads 
Klubbens Turudvalg arrangerer fælles ture for sejl-
klubbens medlemmer. N årligt tilbagevendende 
begivenhed er Pinseturen. Ofte 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 Limfjor-
den. Læs mere på https://www.virksundsejl-
klub.dk/faellesture-og-aktiviteter/ 
 

 
 

Hjemmeside og facebook 
Virksund Sejlklub har en hjemmeside - www.virk-
sundsejlklub.dk og facebook side www.face-
book.com/virksundsejlklub – der løbende opdate-
res med nyheder og informationer. Der findes 
også lukkede facebook grupper for pigesekjlere, 
tursejlads og børn og unge sejlads. 
 

Har du lyst til at sejle? 
Du og din familie er altid vel-
kommen i sejlklubben - med 
eller uden båd. På 
https://www.virksundsejl-
klub.dk/kontakt-virksund-
sejlklub/ finder du kontakt til 
klubbens kasserer og indmel-
ding sker her: 
https://www.virksundsejl-

klub.dk/bliv-medlem-af-virksund-sejlklub/ 
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