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Siden sidste generalforsamling har vi haft en god vinter sæson med hygge, teori og en fin julefrokost i
december for alle sejlere og deres forældre.

Inden vi sluttede vintersæsonen var vi en tur i Lillebælt Bowlingcenter med efterfølgende spisning. Som de
foregående år var arrangementet med hele familien og vi fyldte 9 baner.
Marts nu kribler det for at komme på Vandet…

Sommersæsonen startede 6. april (inden standerhejsning) med til rigning af joller og efterfølgende hotdogs
og hjemmelavet lagkage.

Vejrmæssigt har vi været heldige med en fantastisk sommer sæson hvor vi de fleste uger har været på
vandet begge træningsaftener.

De få gange hvor det har blæst for meget eller for lidt har der været gang i vandplaskeri og vi har haft
glæde af de 2 sub-boards som vi sidste efterår købte lidt brugt og meget billigt af Sejlunionen.

I foråret var vi traditionen tro Fænø rundt med både FEVAer og Optimister – en udfordrende tur men også
fedt at have sejlet rundt om en ø!

I den første uge af skolernes sommerferie var 8 af vores FEVA sejlere på Sommercamp på Kolding egnens
Idræts Efterskole (KIE), en god tur som gav nye gode sejlervenner.
To optimist-sejlere var til deres første rigtige kapsejladsstævne i Fåborg i august, det var en blæsende og ret
sej oplevelse.

Sidste weekend i september var 3 FEVA joller og en følgebåd til DM i Skælskør – ingen medaljehøst men
alle sejlere, trænere og hjælpere syntes at de havde haft en fantastisk weekend.

Første lørdag i oktober holdt vi afslutnings sejladser og der blev fundet nye klubmestre både i optimist,
FEVA og Forældre-optimist, den sidste blev først afgjort efter et intenst familieopgør.

Om aftenen holdt vi en super fest for både sejlere og deres familier. Der blev uddelt pokaler til klubmestre
og 4 seje piger fik deres ” Søløvediplom” som bevis på deres helt særlige sejlerkundskaber.

Der er tradition for ”knæklys og natsejlads” men på grund af blæsten blev det til landsejlads, så hvis nogen
har set en optimistjolle pyntet flot med knæklys i Bogenses gader, så var det bare os.

I ugen inden efterårsferien pakkede vi jollerne sammen og nu glæder vi os til det bliver forår igen.
Igennem vintersæsonen mødes vi hver anden uge og har lidt teori, hygger og spiser aftensmad sammen,
det er godt for sammenholdet at man ikke helt glemmer hinanden selvom det mest er gymnastik og
håndbold der fylder vinteraftenerne.
Træningen af de unge sejlere følger principperne i DS’s ”Aldersrelateret Trænings Koncept” (ATK) og for at
holde inspirationen hos trænerne og for at sikre ”fødekæden” af nye trænere, instruktører og hjælpere var
der i sidste vintersæson tre på DS-kursus.
Det samme er planen i den kommende sæson hvor der er én på ”Træner 1”, én på ”Instruktør 2” og to eller
tre på ”instruktør 1” kursus.
Mange af vores optimistsejlere er blevet lidt større og har fået mod på mere kapsejlads, derfor har vi planer
om at deltage i lidt flere stævner i den kommende sæson.
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