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Faktablad om Sejlklubberne i Svanemøllehavnen

De 3 sejlklubber i Svanemøllehavnen (K.A.S. – Sundet og Frem) er selvstændige sportsklubber
under Dansk Sejlunion, alle store nok til at have en effektiv ledelse og økonomi, men ikke
større end at medlemmerne i den enkelte klub kender hinanden. De 3 klubber har hver deres
kulturelle baggrund, traditioner og aktiviteter. De har tilsammen ca. 2800 medlemmer, fordelt
på bådejere, sejlerskoleelever og ungdomsmedlemmer.
Klubberne ejer og vedligeholder 19 skolebåde som de stiller til rådighed for sejlerskolen,
ligesom de ejer og vedligeholder 3 store klubhuse, samt en række masteskure, værksteder og
bådpladsskure. Det nyeste tiltag er, at sejlklubben Sundets medlemmer som frivilligt ulønnet
arbejde, har opført en bygning yderst på Nordmolen med værksteder og frokoststue.

Klubbernes aktiviteter er blandt andet:

Almindeligt klubliv, med fællessejladser, sociale og faglige sammenkomster, samt et aktivt
seniorarbejde.

Kapsejlads arrangeres en gang om ugen i samarbejde med de 4 andre klubber i lokalområdet.
Herudover arrangerer klubberne distance kapsejladser, navigations sejladser og 24-timers sejladser.

Klubbernes sejlerskoler underviser i praktisk sejlads og teoretisk navigation, op til Søfarts-
styrelsens duelighedsbevis og Yachtskipper 3. Der undervises også i kapsejlads og radiocer-
tifikat. Det praktiske foregår til vands om sommeren og det teoretiske i klubhusene om vinteren.
Rigtig mange mennesker i det storkøbenhavnske område, har fået deres sejleruddannelse i
Svanemøllehavnens klubber, som hvert år har ca. 500 holdelever til praktisk og teoretisk un-
dervisning.

Havnedrift. Klubberne har i fællesskab oprettet ”Svanemøllehavnen A/S” som står for den
daglige drift af havnens ca. 1100 bådpladser, og som lejer overfor ”By og Havn”. Klubberne
står selv for landplads til bådene om vinteren.

Frivilligt arbejde. Alt arbejde med klubliv, kapsejlads, vedligehold af de mange bygninger og
klubbåde samt al undervisning på sejlerskolen, bliver udført af medlemmerne som frivilligt ar-
bejde.
Ungdomsarbejde,     se særligt faktablad.

Alt dette gælder de 3 klubber i Svanemøllehavnen. I Havnelauget Sundkrogen længere inde i
havnen ligger yderligere 4 sejlklubber med små 600 medlemmer, som der samarbejdes med.
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