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Ungdomsafdeling1 

(eks. Optimist, Zoom8, 29er) 

Optimist el. Zoom8 
sejler 

Feva  
sejler 

29er 
sejler 

Kontingent aktivt medlem 637,50 637,50 637,50 

Aktivitetsbidrag 1.200,002 1.700,003 2.200,00 

Pladsleje kommune - - - 

Klubjolle leje – Optimist4 750,00-1.250,00 - - 

Klubjolle leje – Zoom8 1.300,00 - - 

Klubjolle leje – Feva - 1.300,00 - 

Stævnepakke - Ad-hoc Ej fastlagt5 

Eksempel: En Optimist sejler betaler kr. 637,50 i kontingent samt kr. 1.200,00 for Ungdom aktivitet = kr. 1.837,50. 

 

Storjolle afdeling 
(eks. Contender, Wayfarer, OK o.lign.) 

Jollesejler 
<25 år6 

Jollesejler 
>24 år 

Sportsbåd 
på trailer 

Kontingent aktivt medlem7 637,50 1.275,00 1.275,00 

Aktivitetsbidrag 400,00 400,00 400,00 

Pladsleje kommune - 675,00 1.625,00 

Klubjolle leje - - - 

Depositum ved leje af jolle - - - 

Eksempel: En Storjolle sejler over 24 år (dvs. fyldt 25 år ved årsskiftet) med egen båd betaler kr. 1.275,00 i 
kontingent, kr. 400,00 for Storjolle aktiviteten samt kr. 675,00 for at have plads til jollen = kr. 2.350,00. 

 

J/70 <25 år >24 år Blue Brothers >60 år 

Kontingent aktivt medlem 637,50 1.275,00 1.275,00 

Aktivitetsbidrag8 1.000,00/halvår9 3.000,00 2.000,00 

Eksempel: En J/70 sejler over 24 år (dvs. fyldt 25 år ved årsskiftet) som kan fremvise studiekort, betaler kr. 1.275,00 
i kontingent samt kr. 2.000,00 for J70 aktiviteten = kr. 3.275,00. 

 

Sejlerskole 

H-båd, Scan-kap 99 

<25 år >24 år  

Kontingent aktivt medlem 637,50 1.275,00  

Aktivitetsbidrag 2.300,00 2.300,00  

Eksempel: En Sejlerskole elev over 24 år (dvs. fyldt 25 år ved årsskiftet) betaler kr. 1.275,00 i kontingent samt kr. 
2.300,00 for Sejlerskole aktiviteten = kr. 3.575,00. 
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Kølbåde10 <25 år >24 år  

Kontingent kølbådsejer11 1.050,00 2.100,00  

Pladsleje vandplads12 9.041,00-ca. 17.000,00 9.041,00-ca. 17.000,00  

Pladsleje trailer 6.844,00 6.844,00  

Eksempel: En kølbådsejer over 24 år (dvs. fyldt 25 år ved årsskiftet) med båden på trailer betaler kr. 2.100,00 i 
kontingent samt kr. 6.844,00 i pladsleje = kr. 8.944,00. 

 

Aktivt medlem (Hovedklub) <25 år >24 år  

Kontingent aktivt medlem 637,50 1.275,00  

 

Familiemedlem 
Familie til medlemmer under 18 år 

<25 år >24 år  

Kontingent familiemedlem 250,00 500,00  

 

Støttemedlem <25 år >24 år  

Kontingent støttemedlem 250,00 500,00  

Man betaler kun ét kontingent i Aarhus Sejlklub. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. Indmelder man sig efter 
1. juli betales ½ kontingent. Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte kortere kontingenter. Man betaler aktivitets-
bidrag i de afdelinger, hvor i man er aktiv. 

Alle beløb gælder for perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024 medmindre andet er angivet. 

Opkrævning sker via Holdsport.dk systemet, som betyder at man oprettes med en personlig profil. Der udsendes 
varsel via mail d. 15. februar med information om betalingsfrist d. 1. marts. Har man tilmeldt et Betalingskort (til 
automatisk betaling af opkrævning ved betalingsfrist) modtager man først notifikation 2-3 dage før beløb trækkes. 

Klubbens vedtægter kan ses på websiden https://aarhussejlklub.dk/klub/about/vedtaegter/ 

/Aarhus Sejlklub kasserer, februar 2023 

 
1 For ungdomsklasserne (Optimist, Zoom8, Feva og 29er) gælder det at alle medlemmer er 24 år eller derunder. 
2 Aktivitetsbidraget for Optimist/Zoom8 dækker klubtræning fra april til december samt gymnastik fra januar til marts, 
samt træner/RIB til (mindst) to fælles stævner. 
3 Aktivitetsbidraget for Feva dækker ordinær klubtræning (mandag og onsdag) fra april til efterårsferien. Stævner og 
ekstra sommer-/vintertræning betales separat. 
4 Prisen for leje af klubjolle er variabel. 
5 29er stævnepakke dækker betaling for 5 stævner med træner i sæson 2023 (forbehold for ændringer). 
6 Når der er angivet en aldersgrænse, regnes der ved årsskiftet; er man f.eks. fyldt 25 år d. 1. januar er man “>24 år”. 
7 En Storjolle sejler, som blot er gast på en Storjolle, betaler alene Kontingent (og tilknyttes typisk Hovedklub). 
8 Studerende (over 24 år), J70 bådsmænd samt medlemmer som deltager i både J/70- samt Sejlerskole- el. Storjoller 
aktivitet betaler to tredjedele J/70 Aktivitetsbidrag; dvs. kr. 2.000. Kun Blue Brothers rabat, hvis man sejler i dagtimer. 
9 J/70 Youngster Aktivitetsbidrag opkræves halvårligt. Deltager man i såvel J/70- som Ungdom Aktivitet betales kr. 
500,00/halvår i J/70 Youngster Aktivitetsbidrag. 
10 Læs om betingelser for familiemedlemmer, bådfællesskaber o.lign. i ”Håndbog for kølbådsejere” på websiden. 
11 Af tekniske årsager sker opkrævning af Kølbådsejerkontingent via Holdsport systemet i to dele: ”Kontingent (Aarhus 
Sejlklub)” kr. 1.275 samt ”Kontingent kølbådsejer diff. (Aarhus Sejlklub)” kr. 825; i alt kr. 2.100 
12 Pladsleje beregnes individuelt på baggrund af bådens størrelse (areal) 

https://aarhussejlklub.dk/klub/about/vedtaegter/

