Gjøl Sejlklub

Velkommen til Gjøl Sejlklub

Info om Gjøl Havn:
 Der er 150 bådpladser i havnen. Pladserne varierer i bredden - fra 2,0 til 4,5 m. Er du interesseret i en bådplads, kan
du kontakte havnefogeden, eller Jammerbugt kommune,
som ejer og driver havnen.
Havnefogeden træffes i perioden 1. marts - 31. Oktober.
 I havnens servicebygning findes der havnekontor, herre,
dame- og handicaptoiletter samt fine badefaciliteter.
 Hjertestarter er opsat på bygningen.
 Fra de 2 badebroer mod øst og vest er der børnevenlige
badeforhold med meget lav vandstand.
 På havnen er der et stort røre-bassin til børnenes fangst,
samt en krabbevæddeløbsbane og sikre legeredskaber, så
husk net og spand samt redningsveste til børnene.
Se mere på www.gjol-sejlklub.dk og klubbens Facebookgruppe – Gjøl Sejlklub

Gjøl Sejlklub, Gjøl Havn 12, Gjøl, 9440 Aabybro

Har du og familien lyst til at blive medlem af Gjøl Sejlklub, er vi
sikre på at alle vil få rigtig mange gode oplevelser i vores klub,
og er man så heldig at have erhvervet sig en ny båd, håber vi du
bliver rigtig glad, - både for den, samt ved opholdet i Gjøl Havn,
hvor vi ønsker godt sejlervejr og hygge, - for store og små.
Om du har en sejl - eller motorbåd, stor eller lille, byder klubben alle sejlere velkommen, for at styrke sammenholdet og
samarbejdet sejlerne imellem, og fremme vores muligheder for
at nyde vores fælles fritidsinteresse, - glæden ved at sejle.
Vores dejlige klubhus er åbent for alle sejlklubbens medlemmer
(inkl. forældre og pårørende) samt gæstesejlere. Her kan man
tage en slapper, gå på Internettet, se TV, lave kaffe eller tilberede sin egen kulinariske menu, - træffe nye og gamle venner, samt hygge sig og læse sejlerblade.
Køkkenet rummer alt i udstyr til mandskab og landkrabber op
til 30-40 personer, - eller flere, hvis man forstår hvad herligt
samvær kan føre til. Ud for køkkenet har vi et stort krydderurtebed til fri afbenyttelse, og på den store terrasse ud mod havnen, kan man frit benytte klubbens gas-grill, - samt nye borde
og bænke, - til udveksling af gode skipperhistorier.

Medlems-info:
Som medlem, sparer du mange penge når båden skal i vandet, - og
op igen, samt mulighed for at få masten vintersikret i vores store
aflåste masteskur. Vores værkstedslokale er til fri afbenyttelse med
lys og el-stik, file/høvle-bænk, og en del værktøj, hvor du har mulighed for at reparere og pleje din båd.
Vi sætter det sociale samvær meget højt, med aldrig svigtende
hjælpsomhed os medlemmer imellem, ligesom man holder øje med
hinandens både, - og ringer, hvis der er noget galt med fortøjninger,
udstyr eller andet, - der måtte kræve en hurtig indsats.
Klubben afholder forskellige arrangementer i løbet af året, hvor
Standerhejsningen altid er starten på en forhåbentlig god sæson.
Sct. Hans bålet på havnen, og en fælles tur ”Ud i det Blå”, - uanset
bådtype, samt Fællesspisninger og Afriggerfest, er alt sammen
noget du selvfølgelig frit kan deltage i.
Se mere herom på vores hjemmeside eller på Facebook.
Undervisning og specielle kursustilbud:
Har du lyst til at snuse til sejlsporten, tilbyder klubben også undervisning i surfing og jollesejlads, hvor vi har alt nødvendigt udstyr.
Man kan frit deltage i tre lærerige træningsaftener, -før man tager
den endelige beslutning om at blive medlem af klubben.
Krav til surfkursus og optimistjollekursus: Du skal være mellem ca.
9 og 16 år, og kunne svømme 200 m.
Senest har klubben arrangeret et kursus til Speedbådskørekort,
hvor alle 16 deltagere bestod med rigtig flotte resultater.

Praktisk Info:
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Du kan blive medlem af sejlklubben og surfer/jolleafdelingen, ved
at udskrive og udfylde indmeldingsblanketten, som du finder på
vores hjemmeside. Her står også oplysninger om kontingent mm.
Gjøl Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, og hermed underkastet klubbens love og vedtægter. Gennem vores medlemskab er
Gjøl Sejlklub også medlem af Dansk Idrætsforbund og på lignende vis underkastet deres love og vedtægter. Disse medlemsskaber giver også fordele i form af rabat på forsikringer og lign. Som medlem har man også førsteret ved DS’s ankerbøjer i de danske farvande, - frem for ikke-medlemmer. - Mere info om dette fås
hos Dansk Sejlunion.
Klubben står i løbende kontakt med Jammerbugt Kommune, når
der måtte være brug for dette.
Ved båd isætning får du et GSK flag til din båd. Nøgler til klubhus,
masteskur og vinterpladsen fås mod et depositum ved indmeldelsen. Opkrævning for enkelt eller familiekontingent, sker hvert år
omkring februar-marts, - efter afholdt generalforsamling.
Vi håber, at du med denne folder har fået lidt mere information om
Gjøl Sejlklub, og at det vil hjælpe dig i fremtiden, når du kommer i
klubben. Hvis du har gode forslag, eller yderligere spørgsmål, er du
altid velkommen til at tage kontakt til klubbens bestyrelse.
Har du lyst til at deltage aktivt i klubarbejdet, er du velkommen til
at kontakte vore bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, samt vore
dygtige undervisere. - Der er altid brug for en hånd mere.

