
Information om holdundervisning 
i praktisk sejlads 2020

Kære kommende sejlere i SKS Sejlerskole,

Sejlerskolesæsonen 2020 står for døren, og vi glæder os til at se jer alle 
og komme på vandet med vores fine og nysupplerede skoleflåde.

Først skal skoleflåden klargøres til sæsonen, det er en del af skolens 
pensum og finder sted hen over tre weekender 21-22. marts, 28-29. marts 
og 18-19.april, alle dage kl. 9- 15, hvor du er velkommen mindst én af de 
seks dage.

Dernæst er der Introduktionsmøde den 31. marts 2020 kl. 19 for alle 
sejlere og instruktører i Sejlerhuset.

Sæsonen for holdundervisning starter mandag den 20. april 2020 kl. 18 og 
slutter torsdag den 8. oktober, bådene rigges derefter af, og vi afslutter 
sæsonen med en afriggerfest lørdag den 14. november 2020. 

Den 25. april 2020 kl. 11 holder Skovshoved Sejlklub standerhejsning for 
alle medlemmer. Tilmelding for frokost via hjemmesidens kalender.

(For our English speaking members: This is the invitation to register for 
the 2020 sailing season in SKS Sejlerskole.  Unfortunately it’s only available 
in Danish. Please have a go at it and feel free to e-mail back if there are 
parts you don’t understand or you have questions).

På de følgende sider kan du læse om: 

1. Undervisningshold
2. Afbudspolitik 
3. Klargøringsweekender 
4. Pris
5. Tilmelding 

Vi beder dig læse det hele igennem, inden du tilmelder dig. 

Frist for tilmelding er senest den 29. februar 2020.     

Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund

Telefon 39 63 61 05

Mail@skovshoved-sejlklub.dk

Kontortid:
Onsdag 14:00 - 18.00 

1. Undervisningshold
Vi tilbyder i år det, i det følgende beskrevne uddannelsesprogram, som 
også giver mulighed for engelsktalende hold.

Hvis du undrer dig over, at du ikke kan finde et ”Let’s Sail ”hold, så er det 
korrekt, at vi fra starten tager fat på at uddanne jer til at kunne sejle og 
opnå duelighedsbeviset. 

Det håber vi ikke afholder dig fra at komme på vandet, og vi vil i hold-
sammensætningen tage vidtgående hensyn til dine forudsætninger og 
dine ønsker.

For alle hold gælder det, at sejlerskolesejladsen er en ugentlig sejlaften 
på et fast hold med mødetid kl. 18 og godt tre timers sejlads med 
instruktør.

Praktisk duelighedsprøve:
• Foregår i bådtyperne Omega 30* og Match 28*. Ugedage afhænger af    
   ønsker og holdsammensætning.
• Undervisning med henblik på at kunne bestå den praktiske dueligheds-    
   prøve efter 1-2 sæsoner. Undervisningen omfatter bådkendskab, 
sejlmanøvre, sikkerhed til søs mv.
• Forudsætninger for deltagelse: Ingen.
• Et duelighedsbevis giver dig mulighed for at fortsætte på SKS Båd-
   føreruddannelse. 
• Praktiske duelighedsprøver forventes i 2020 at blive afholdt i uge 38. 
• Forudsætningen for at gå op til prøven er, at den teoretiske del af   
   duelighedsprøven** forud er bestået.

SKS Bådføreruddannelse (førerprøve):
• Foregår i bådtyperne Omega 30* og Match 28*. Ugedage afhænger af  
   ønsker og holdsammensætning.
• Undervisning med henblik på at kunne bestå SKS førerprøve efter 
   1-2 sæsoner. Der vil i undervisningen indgå spilersejlads, single-hand-
   sejlads, opankring og havnemanøvre under alle forhold, samt mulighed   
   for at træne manøvre i større sejlbådetyper 
• Forudsætninger: Duelighedsbevis. Det vil sige, at man har bestået både  
   den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve. 
• En bestået SKS førerprøve giver dig mulighed for at være en sikker 
   fører på den af SKS’s bådtyper, som du har aflagt prøve i. En bestået 
   førerprøve giver også mulighed for at fortsætte uddannelsen til 
   SKS instruktør.  

SKS Kapsejleruddannelse
• Foregår i Match 28*. Kun onsdage.
• Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik 
   indledningsvis med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale 
   kapsejladser. 
• Forudsætninger: En vis sejlererfaring kræves. Gerne erfaring med  
   spilersejlads og sejlads i M28 eller tilsvarende bådtype 
• Der er ikke prøve indlagt.

SKS Sejlinstruktøruddannelse
• Foregår i bådtyperne Omega 30* og Match 28*. Ugedage afhænger af 
   tilmeldingerne.
• Undervisning med henblik på at kunne blive godkendt som SKS-
   instruktør. Undervisningen forgår ved, at du deltager som hjælpe-
   instruktør på et andet hold. 
• Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.
• Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på  
   den bådtype, du er godkendt som instruktør til.  

* Bådtyperne Omega 30 og Match 28 kan ses på SKS hjemmeside.
** Undervisning og prøveaflæggelse i den teoretiske del af duelighedsprøven 
finder sted i vintersæsonen næste kursus januar-marts 2021.

2. Afbudspolitik
Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødesta-
biltet. Husk at dine sejlerkammerater kan få mindre udbytte af turen på 
vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. 

Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god 
tid som muligt. 

Har du ikke underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholde vi os 
ret til at overdrage din plads til en anden.  

3. Klargøringsweekender
Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens 
pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det 
forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder 
sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret. 
Afsæt derfor allerede nu datoerne i din kalender.

Datoerne for forårsklargøringen 2020 er 21.-22. marts, 28.-29. marts og 
18.-19. april, kl. 9. Datoerne for efterårsklargøring 2020 er 31. oktober - 
01. november og 7.-8. november. Ligeledes kl. 9.

Hvis du ikke møder op til en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et 
gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en 
klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive 
opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel 
hjælp.

4. Pris
For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være 
medlem af SKS, betale grundkontingent for medlemskab af SKS og 
betale tillægskontingent for at sejle på hold på SKS’s sejlerskole. 

I år skal medlemmer for at sejle på sejlerskolen betale grundkontingent 
for A-medlemskab af SKS med ca. 1.000,- kr. og et tillægskontingent for 
sejlerskole med ca. 2.000,- kr. Kontingentsatser for 2020 er dog endnu 
ikke vedtaget. (Forventes vedtages på Generalforsamlingen den 12. 
marts 2020).

5. Tilmelding
For at melde dig til sejlplanen som elev, det vil sige få en fast plads på et 
ugentligt hold, skal du følge dette link, logge på klubmodulet og udfylde 
felterne:

Tilmelding her

Ved fordelingen af deltagere på de enkelte hold vil vi gøre vores yderste 
for at komme så mange ønsker i møde som overhovedet muligt. Det er 
derfor vigtigt, at du svarer på alt, og at du prioriterer dine svar. 

På tilmeldingssiden har du mulighed for at notere en kort bemærkning 
til dine ønsker. Har du uddybende kommentarer eller relevante informa-
tioner, så send os en mail på mail@skovshovedsejlklub.dk. 

Har du problemer med at logge på eller andet kan du også skrive til 
mail@skovshovedsejlklub.dk

Det blev en omfattende information, men vi håber, at du nu har en 
tilstrækkelig klar ide om, hvilke muligheder du har som medlem af SKS 
Sejlerskole. 

Du kan også finde informationer på SKS’s hjemmeside https://skovshov-
edsejlklub.dk/. Under kalender kan du blandt andet se, hvilke aktiviteter 
der er planlagt for sæsonen 2020. 

Skulle du være i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte 
klubbens sekretariat ved Flemming Hagemann på mail@skovshovedsejlk-
lub.dk eller mobil 40 21 61 05. Du kan også kontakte sejlerskolens 
formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 
4251 6153. 

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med 
mange dejlige aktiviteter å Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole 

Skovshoved Sejlklub er hjemhørende i Skovshoved havn. Klubbens opgave er, at 
samle sejlsportsinteresserede i området, at arbejde for udvikling af forholdene i 
Skovshoved havn, at skaffe ikke-bådejere mulighed for sejlads, at tilbyde 
klubbens medlemmer undervisning i håndtering af både – alt fra optimistjoller 
til kølbåde – og generelt, at styrke interessen for sejlsport.
Klubben har i dag ca. 350 medlemmer og er ejer en større flåde af både, som 
stilles til rådighed for klubbens medlemmer.
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• Undervisning med henblik på at kunne blive godkendt som SKS-
   instruktør. Undervisningen forgår ved, at du deltager som hjælpe-
   instruktør på et andet hold. 
• Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.
• Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på  
   den bådtype, du er godkendt som instruktør til.  

* Bådtyperne Omega 30 og Match 28 kan ses på SKS hjemmeside.
** Undervisning og prøveaflæggelse i den teoretiske del af duelighedsprøven 
finder sted i vintersæsonen næste kursus januar-marts 2021.

2. Afbudspolitik
Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødesta-
biltet. Husk at dine sejlerkammerater kan få mindre udbytte af turen på 
vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. 

Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god 
tid som muligt. 

Har du ikke underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholde vi os 
ret til at overdrage din plads til en anden.  

3. Klargøringsweekender
Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens 
pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det 
forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder 
sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret. 
Afsæt derfor allerede nu datoerne i din kalender.

Datoerne for forårsklargøringen 2020 er 21.-22. marts, 28.-29. marts og 
18.-19. april, kl. 9. Datoerne for efterårsklargøring 2020 er 31. oktober - 
01. november og 7.-8. november. Ligeledes kl. 9.

Hvis du ikke møder op til en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et 
gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en 
klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive 
opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel 
hjælp.

4. Pris
For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være 
medlem af SKS, betale grundkontingent for medlemskab af SKS og 
betale tillægskontingent for at sejle på hold på SKS’s sejlerskole. 

I år skal medlemmer for at sejle på sejlerskolen betale grundkontingent 
for A-medlemskab af SKS med ca. 1.000,- kr. og et tillægskontingent for 
sejlerskole med ca. 2.000,- kr. Kontingentsatser for 2020 er dog endnu 
ikke vedtaget. (Forventes vedtages på Generalforsamlingen den 12. 
marts 2020).

Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund

Telefon 39 63 61 05

mail@skovshovedsejlklub.dk

Kontortid:
Onsdag 14:00 - 18.00 

5. Tilmelding
For at melde dig til sejlplanen som elev, det vil sige få en fast plads på et 
ugentligt hold, skal du følge dette link, logge på klubmodulet og udfylde 
felterne:

Tilmelding her

Ved fordelingen af deltagere på de enkelte hold vil vi gøre vores yderste 
for at komme så mange ønsker i møde som overhovedet muligt. Det er 
derfor vigtigt, at du svarer på alt, og at du prioriterer dine svar. 

På tilmeldingssiden har du mulighed for at notere en kort bemærkning 
til dine ønsker. Har du uddybende kommentarer eller relevante informa-
tioner, så send os en mail på mail@skovshovedsejlklub.dk. 

Har du problemer med at logge på eller andet kan du også skrive til 
mail@skovshovedsejlklub.dk

Det blev en omfattende information, men vi håber, at du nu har en 
tilstrækkelig klar ide om, hvilke muligheder du har som medlem af SKS 
Sejlerskole. 

Du kan også finde informationer på SKS’s hjemmeside https://skovshov-
edsejlklub.dk/. Under kalender kan du blandt andet se, hvilke aktiviteter 
der er planlagt for sæsonen 2020. 

Skulle du være i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte 
klubbens sekretariat ved Flemming Hagemann på mail@skovshovedsejlk-
lub.dk eller mobil 40 21 61 05. Du kan også kontakte sejlerskolens 
formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 
4251 6153. 

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med 
mange dejlige aktiviteter å Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole 

Skovshoved Sejlklub er hjemhørende i Skovshoved havn. Klubbens opgave er, at 
samle sejlsportsinteresserede i området, at arbejde for udvikling af forholdene i 
Skovshoved havn, at skaffe ikke-bådejere mulighed for sejlads, at tilbyde 
klubbens medlemmer undervisning i håndtering af både – alt fra optimistjoller 
til kølbåde – og generelt, at styrke interessen for sejlsport.
Klubben har i dag ca. 350 medlemmer og er ejer en større flåde af både, som 
stilles til rådighed for klubbens medlemmer.



Information om holdundervisning 
i praktisk sejlads 2020

Kære kommende sejlere i SKS Sejlerskole,

Sejlerskolesæsonen 2020 står for døren, og vi glæder os til at se jer alle 
og komme på vandet med vores fine og nysupplerede skoleflåde.

Først skal skoleflåden klargøres til sæsonen, det er en del af skolens 
pensum og finder sted hen over tre weekender 21-22. marts, 28-29. marts 
og 18-19.april, alle dage kl. 9- 15, hvor du er velkommen mindst én af de 
seks dage.

Dernæst er der Introduktionsmøde den 31. marts 2020 kl. 19 for alle 
sejlere og instruktører i Sejlerhuset.

Sæsonen for holdundervisning starter mandag den 20. april 2020 kl. 18 og 
slutter torsdag den 8. oktober, bådene rigges derefter af, og vi afslutter 
sæsonen med en afriggerfest lørdag den 14. november 2020. 

Den 25. april 2020 kl. 11 holder Skovshoved Sejlklub standerhejsning for 
alle medlemmer. Tilmelding for frokost via hjemmesidens kalender.

(For our English speaking members: This is the invitation to register for 
the 2020 sailing season in SKS Sejlerskole.  Unfortunately it’s only available 
in Danish. Please have a go at it and feel free to e-mail back if there are 
parts you don’t understand or you have questions).

På de følgende sider kan du læse om: 

1. Undervisningshold
2. Afbudspolitik 
3. Klargøringsweekender 
4. Pris
5. Tilmelding 

Vi beder dig læse det hele igennem, inden du tilmelder dig. 

Frist for tilmelding er senest den 29. februar 2020.     

1. Undervisningshold
Vi tilbyder i år det, i det følgende beskrevne uddannelsesprogram, som 
også giver mulighed for engelsktalende hold.

Hvis du undrer dig over, at du ikke kan finde et ”Let’s Sail ”hold, så er det 
korrekt, at vi fra starten tager fat på at uddanne jer til at kunne sejle og 
opnå duelighedsbeviset. 

Det håber vi ikke afholder dig fra at komme på vandet, og vi vil i hold-
sammensætningen tage vidtgående hensyn til dine forudsætninger og 
dine ønsker.

For alle hold gælder det, at sejlerskolesejladsen er en ugentlig sejlaften 
på et fast hold med mødetid kl. 18 og godt tre timers sejlads med 
instruktør.

Praktisk duelighedsprøve:
• Foregår i bådtyperne Omega 30* og Match 28*. Ugedage afhænger af    
   ønsker og holdsammensætning.
• Undervisning med henblik på at kunne bestå den praktiske dueligheds-    
   prøve efter 1-2 sæsoner. Undervisningen omfatter bådkendskab, 
sejlmanøvre, sikkerhed til søs mv.
• Forudsætninger for deltagelse: Ingen.
• Et duelighedsbevis giver dig mulighed for at fortsætte på SKS Båd-
   føreruddannelse. 
• Praktiske duelighedsprøver forventes i 2020 at blive afholdt i uge 38. 
• Forudsætningen for at gå op til prøven er, at den teoretiske del af   
   duelighedsprøven** forud er bestået.

SKS Bådføreruddannelse (førerprøve):
• Foregår i bådtyperne Omega 30* og Match 28*. Ugedage afhænger af  
   ønsker og holdsammensætning.
• Undervisning med henblik på at kunne bestå SKS førerprøve efter 
   1-2 sæsoner. Der vil i undervisningen indgå spilersejlads, single-hand-
   sejlads, opankring og havnemanøvre under alle forhold, samt mulighed   
   for at træne manøvre i større sejlbådetyper 
• Forudsætninger: Duelighedsbevis. Det vil sige, at man har bestået både  
   den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve. 
• En bestået SKS førerprøve giver dig mulighed for at være en sikker 
   fører på den af SKS’s bådtyper, som du har aflagt prøve i. En bestået 
   førerprøve giver også mulighed for at fortsætte uddannelsen til 
   SKS instruktør.  

SKS Kapsejleruddannelse
• Foregår i Match 28*. Kun onsdage.
• Sejlpraksis omhandlende kapsejladsprocedurer og kapsejladstaktik 
   indledningsvis med instruktør samt træning ved deltagelse i lokale 
   kapsejladser. 
• Forudsætninger: En vis sejlererfaring kræves. Gerne erfaring med  
   spilersejlads og sejlads i M28 eller tilsvarende bådtype 
• Der er ikke prøve indlagt.

SKS Sejlinstruktøruddannelse
• Foregår i bådtyperne Omega 30* og Match 28*. Ugedage afhænger af 
   tilmeldingerne.
• Undervisning med henblik på at kunne blive godkendt som SKS-
   instruktør. Undervisningen forgår ved, at du deltager som hjælpe-
   instruktør på et andet hold. 
• Forudsætninger: SKS Bådføreruddannelse i den respektive bådtype.
• Godkendelse som instruktør giver mulighed for at være instruktør på  
   den bådtype, du er godkendt som instruktør til.  

* Bådtyperne Omega 30 og Match 28 kan ses på SKS hjemmeside.
** Undervisning og prøveaflæggelse i den teoretiske del af duelighedsprøven 
finder sted i vintersæsonen næste kursus januar-marts 2021.

2. Afbudspolitik
Sejlads er en holdsport og vi lægger vægt på engagement og mødesta-
biltet. Husk at dine sejlerkammerater kan få mindre udbytte af turen på 
vandet, hvis der ikke er tilstrækkeligt mandskab ombord. 

Det er derfor vigtigt, at du underretter din instruktør om afbud i så god 
tid som muligt. 

Har du ikke underrettet om afbud 3 gange i sæsonen, forbeholde vi os 
ret til at overdrage din plads til en anden.  

3. Klargøringsweekender
Vedligeholdelse og til/og afrigning af en båd er en del af sejlerskolens 
pensum og er nødvendigt for, at vi kan have vores skoleflåde. Det 
forventes derfor, at medlemmer af Sejlerskolen som minimum melder 
sig til og deltager i en af klargøringsdagene i foråret og en i efteråret. 
Afsæt derfor allerede nu datoerne i din kalender.

Datoerne for forårsklargøringen 2020 er 21.-22. marts, 28.-29. marts og 
18.-19. april, kl. 9. Datoerne for efterårsklargøring 2020 er 31. oktober - 
01. november og 7.-8. november. Ligeledes kl. 9.

Hvis du ikke møder op til en klargøringsdag, vil du blive opkrævet et 
gebyr på 300 kr. pr. dag. Det vil sige, at hvis du hverken møder op til en 
klargøringsdag i foråret eller til en klargøringsdag i efteråret, vil du blive 
opkrævet 600 kr., da klubben ellers er nødsaget til at betale professionel 
hjælp.

4. Pris
For at sejle i Sejlerskolen og blive tildelt en plads på et hold, skal du være 
medlem af SKS, betale grundkontingent for medlemskab af SKS og 
betale tillægskontingent for at sejle på hold på SKS’s sejlerskole. 

I år skal medlemmer for at sejle på sejlerskolen betale grundkontingent 
for A-medlemskab af SKS med ca. 1.000,- kr. og et tillægskontingent for 
sejlerskole med ca. 2.000,- kr. Kontingentsatser for 2020 er dog endnu 
ikke vedtaget. (Forventes vedtages på Generalforsamlingen den 12. 
marts 2020).

5. Tilmelding
For at melde dig til sejlplanen som elev, det vil sige få en fast plads på et 
ugentligt hold, skal du følge dette link, logge på klubmodulet og udfylde 
felterne:

Tilmelding her

Ved fordelingen af deltagere på de enkelte hold vil vi gøre vores yderste 
for at komme så mange ønsker i møde som overhovedet muligt. Det er 
derfor vigtigt, at du svarer på alt, og at du prioriterer dine svar. 

På tilmeldingssiden har du mulighed for at notere en kort bemærkning 
til dine ønsker. Har du uddybende kommentarer eller relevante informa-
tioner, så send os en mail på mail@skovshovedsejlklub.dk. 

Har du problemer med at logge på eller andet kan du også skrive til 
mail@skovshovedsejlklub.dk

Det blev en omfattende information, men vi håber, at du nu har en 
tilstrækkelig klar ide om, hvilke muligheder du har som medlem af SKS 
Sejlerskole. 

Du kan også finde informationer på SKS’s hjemmeside https://skovshov-
edsejlklub.dk/. Under kalender kan du blandt andet se, hvilke aktiviteter 
der er planlagt for sæsonen 2020. 

Skulle du være i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte 
klubbens sekretariat ved Flemming Hagemann på mail@skovshovedsejlk-
lub.dk eller mobil 40 21 61 05. Du kan også kontakte sejlerskolens 
formand Sven Felding på sejlerskole@skovshovedsejlklub.dk eller mobil 
4251 6153. 

Klubbens aktiviteter kan også følges på Facebook.

Fra SKS sejlerskole glæder vi os meget til endnu en fantastisk sæson med 
mange dejlige aktiviteter å Øresund fra Skovshoved Havn

Sejlerhilsen
Skovshoved Sejlklubs Sejlerskole 

Skovshoved Sejlklub er hjemhørende i Skovshoved havn. Klubbens opgave er, at 
samle sejlsportsinteresserede i området, at arbejde for udvikling af forholdene i 
Skovshoved havn, at skaffe ikke-bådejere mulighed for sejlads, at tilbyde 
klubbens medlemmer undervisning i håndtering af både – alt fra optimistjoller 
til kølbåde – og generelt, at styrke interessen for sejlsport.
Klubben har i dag ca. 350 medlemmer og er ejer en større flåde af både, som 
stilles til rådighed for klubbens medlemmer.

Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund

Telefon 39 63 61 05

mail@skovshovedsejlklub.dk

Kontortid:
Onsdag 14:00 - 18.00 

https://skovshovedsejlklub.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx

