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K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejler-
uddannelse, hvor du gennemgår både en
teoretisk og en praktisk uddannelse.

Som ny elev på sejlerskolen anbefaler vi, at
du deltager på sejlerskolens Introduktions-
kursus. Kurset starter i februar, og over 8 af-
tener får du indsigt i den sejleruddannelse,
K.A.S. tilbyder, men først og fremmest lærer
du de andre nye sejlerskoleelever at kende.

Den praktiske uddannelse deles over to sæ-
soner. Første sæson lærer du alt det grund-
læggende, som giver dig indsigt i sejlads,
personlig sikkerhed og sømandskab. Anden
sæson indøves det, der er nødvendigt for
sikker sejlads for sejl.
Den teoretiske uddannelse, som foregår fra
oktober til april, er et kursus i navigation og
søvejsregler samt et tovværkskursus.

Efter 2 år og ovenstående uddannelse er
gennemført, kan du gå til en prøve, hvor du

kan erhverve Søfartsstyrelsens dueligheds-
bevis (Det blå kort). Samtidig kan du få klub-
bens førerbevis, der giver dig ret til at låne
klubbens både mod et gebyr og sejle ud på
egen hånd.
Har du lyst til at udvikle din sejlerkunnen vi-
dere efter førerbeviset, er der mulighed for
at deltage i kapsejladsskolen, videregående
kurser i gaffelrigger eller spækhugger samt
tage et kursus der forbereder til eksamen i
Yachtskipper af 3. grad.

For at deltage på sejlerskolen kræver det et
medlemskab af K.A.S. I 2018 er  priserne for
at deltage på sejlerskolen:

Introduktionskursus:  3 00 kr
Praktisk sejlads pr sæson: 1200 kr
Navigation og søvejsregler:  7 00 kr
(+ ca. 10 00 kr til materialer og bøger)
Tovværkskursus:  7 00 kr
Medlemskab af K.A.S. pr halvår:  78 0 kr
(+ 6 00 kr i indmeldelsesgebyr)

Tilmelding til sommerkurserne foregår i ja-
nuar-februar måned og alle pladser er typisk
optaget midt i februar. Vinterkurserne har til-
melding i august til midt i september. Du til-
melder dig på klubbens hjemmeside

Introduktion til sejlerskolen

Navigation og søvejsregler

Tovværk og sømandsskab

A-hold

B-hold
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www.kas.dk,  hvor du
også kan se sidste til-
meldingsdato samt aktu-
elle priser.

De sejlhold, der har sej-
let med den samme båd
i sejlsæsonen, er ansvar-
lige for at klargøre bå-
den til næste sæson.
Hvert sejlhold udgør et
team, der får ansvaret
for en del af båden, og
indbyrdes aftaler hvor-
når arbejdet skal udfø-
res. Holdets lærer og
båd-chefen er behjælpe-
lige med råd og vejled-
ning til, hvordan arbej-
det skal udføres, og dette er således en glimrende mulighed for at få erfaring med vedligehol-
delse af både.

Sejlerskolen har fire Gaffelriggere og tre Spækhuggere.

Spækhuggerne anvendes hovedsageligt på

kapsejladsskolen.
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Grunduddannelsen foregår i gaffelriggerne,
som er bygget mellem 1914 og 1946 med
det ene formål at være skolebåde. Det er
lang-kølede både, der ikke er udstyret med
moderne hjælpemidler, og de stiller derfor
store krav til sejlfærdigheder, udholdenhed
og planlægning. Ud over at bådenes svær-
hedsgrad ruster en til en hvilken som helst
type båd, man kan komme til at sejle efter
uddannelsen, fører de også en tilbage til den
tid, da der fandtes rigtige sejlskibe. En del af
uddannelsen i K.A.S. sejlerskole er anvendel-
sen af de korrekte maritime udtryk, og inden
du er færdig vil du anvende udtryk som
skødebarmen, kajeren og kovs med den stør-
ste selvfølge. Alle elever på grunduddannel-
sen skal mininum en gang om året deltage i
en natsejlads, hvor eleven skal vise evne til
både at sejle samt at navigere båden i mørke.

Praktisk sejlads
Sejlsæsonen er fra først i maj til midt i okto-
ber og består af ca. 16 lektioner. Sejladsen
foregår i tidsrummet 18.00 til ca. 22.00.
Et hold består som hovedregel af en lærer, 5
faste elever samt en suppleant. Da holdet
fungerer bedst, hvis alle kommer hver gang,
forventer vi en god mødedisciplin til under-
visningen. Det er samtidig vigtigt for den en-
kelte, at få så meget rutine som muligt.

A-hold
Skolens „begynderhold“ og starten på
K.A.S.’s sejleruddannelse - deltagelse kræver
ingen sejlererfaring. Undervisning på A-hold
gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle
dage mandag til fredag.
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B-hold
Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver
gennemgået A-hold. Det tilstræbes, at lærer
og elever fra A-hold fortsætter sammen på
B-hold. Undervisning på B-hold gennemføres
i gaffelrigger.
Sidst på B-holdet skal eleverne deltage i et
obligatorisk motorkursus af nogle timers va-
righed, hvor de stifter bekendtskab med
klubbens påhængsmotorer til spækhuggerne
og øver havnemanøvrer for motor. Elever der
gennemfører B-hold tilfredstillende og har
den nødvendige rutine bliver indstillet til
Førerprøven af deres lærer.

Teoretiske kurser
Der er et gammelt ord der siger: „Et er sø-
kort at forstå, et andet skib at føre“. Vinter-
kurserne giver dig chancen for at gøre noget
ved den første del af dette.
Kurserne har undervisning en aften om ugen.

Introduktion
til sejlerskolen
Introduktionskurset virker som en indgang til
resten af sejlerskolens grunduddannelse,
men er ikke obligatorisk. Det er vores erfa-
ring, at eleverne har været meget glade for
at have gennemgået dette kursus, fordi man
derved er bedre rustet til den første sejl-
sæson. Du får en forsmag på sejlads, bådene,
klubliv og praktisk sømandsskab.
Kurset varer 8 uger og starter i februar.

Navigation
og søvejsregler
Undervisning i det teoretiske pensum til Du-
elighedsprøven for Fritidssejlere. Prøven er
obligatorisk for de medlemmer, som ønsker
at erhverve K.A.S. førerbevis.
Kurset starter i oktober og afsluttes med en
prøve i marts/april.

Tovværk og
sømandsskab
Forudsætter at man har deltaget i praktisk
sejlads.
Undervisning i bl.a. at arbejde med tovværk
(knob, takling og splejsning) og sy i sejldug
samt søsikkerhed. Eleverne er desuden med
til at vedligeholde skolebådenes rig. Kurset
er obligatorisk for de medlemmer, som øn-
sker at erhverve K.A.S. førerbevis. Kurset
starter i oktober og slutter i februar/marts.
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Sociale aktiviteter
Fester
Klubben afholder en række fester og arran-
gementer i løbet af året. Sejlerskolen arran-
gerer en enkelt af disse fester. Forårsfesten
finder sted umiddelbart før sæsonstart, og
giver derfor mulighed for at møde dem, man
skal sejle sammen med i den kommende sæ-
son, under hyggelige former. Til denne fest
uddeles førerbeviserne til de elever, der har
bestået prøverne.

Weekendture
I løbet af sæsonen bliver der arrangeret en
række weekendture, der som regel inkluderer
en natsejlads natten mellem fredag og lørdag
samt en fest lørdag aften. Fest- og tur-sejler-
udvalget og sejlerskolen arrangerer hver to
weekendture. Den ene skoleweekendtur er
fælles for hele Svanemøllekredsen, mens den

anden kun er for K.A.S. Derudover er der tra-
dition for, at der arrangeres en børneweek-
endtur, hvor det er hygge og leg, der står i
forgrunden, mens selve sejladsen bliver holdt
på et niveau, hvor børn også synes, at det er
sjovt.

Sommertur
Sejlerskolen holder 4 ugers pause i juli må-
ned. I denne periode arrangeres der sommer-
tur i skolens både for de af klubbens med-
lemmer, der skulle have lyst.

Det er primært elever fra sejlerskolen, der
deltager. Der er ikke meget plads i en gaffel-
rigger, men det er sjovt, og man kommer hin-
anden ved. Besætningen udskiftes hver uge,
men det er muligt at sejle med i så mange
uger, man har lyst. Destination og varighed
afhænger af antallet af tilmeldte. Eksempler
på tidligere mål for sommerturen er Samsø,
Oslo og Bornholm.



K.A.S. sejlerskole

Andre arrange-
menter
Ud over klubbens egne ar-
rangementer deltager der
ofte skolebåde i andre
klubbers sejladser. Eksem-
pler på sådanne arrange-
menter er Sjælland Rundt,
24-timers sejlads og
Øst´s Nat-navigation.

Kontakt til sejler-
skolen
Har du spørgsmål om
K.A.S. sejlerskole er du
velkommen til at ringe til
kontaktpersonerne for
sejlerskolen, som er an-
ført på klubbens hjemmeside: www.kas.dk, eller sende en mail til skole@kas.dk.

★ Skoleudvalget marts 2007
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