Bogense Sejlklub, Ungdomsafdelingen beretning 2017

Siden sidste generalforsamling har vi haft en god
vinter sæson med hygge, teori og den
traditionsrige 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.

Sommersæsonen startede i april (inden
standerhejsning) med til rigning af joller og efterfølgende hotdogs.
Vejrmæssigt har sommeren været meget våd, men på magisk vis har vi de fleste uger
været på vandet, optimisterne mandag aften og FEVA’er både mandag og onsdag.
De gange hvor det har blæst for meget eller for lidt har der været gang i vand plaskeri.

Da Trænerne havde forskudt ferie sejlede vi i år også i det meste af sommerferien.
Efter sommerferien var 5 friske optimister
til kapsejladsstævne i Thurøbund
Sejlklub, hos vores elskede træner, Anne
som vi måtte sige farvel til inden
sæsonen, da en ond mand (Kæreste)
bortførte hende til det sydfynske. 

Hen imod slutningen af sæsonen var de også til Kapsejladsstævne i Vejle – og de er klar
til mere i næste sæson!

Sidste weekend i september var 3 FEVA
joller og en følgebåd til Harboe Cup i
Skælskør – med overnatning på Motel.
Alle sejlere, trænere og hjælpere syntes at
det var en fantastisk weekend.

Søndag den 8. oktober holdt vi afslutnings sejladser i temmelig meget blæsevejr, men
efter at have flyttet optimist banen ind i vores dejlige rummelige havn kunne sejladserne
fortsætte og der blev fundet nye klubmestre.

I ugen inden efterårsferien pakkede vi jollerne sammen og nu glæder vi os til det bliver
forår igen.

Igennem vintersæsonen mødes vi hver tredie uge og har lidt teori, hygger og spiser
aftensmad sammen, det er godt for sammenholdet at man ikke helt glemmer hinanden.
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 flere på DS-kursus
bland andet ”Træner 1”.
Det er også planen at uddanne trænere i den kommende sæson.
I foråret fik en af de unge sejlere (over 16år) og to forældre også Speedbådskørekort så
de kan hjælpe til med at sejle i klubbens RIB’er.
Mange af vores optimistsejlere er blevet lidt større og har fået mod på mere kapsejlads,
som beskrevet ovenfor har været til et par stævner i efteråret, godt hjulpet af aktive
forældre.
Vi har helt sikkert planer om at deltage i flere stævner i den kommende sæson.
Vi sluttede sæsonen med ”fuldt hus” – alle 14 optimistjoller og alle 5 FEVA’er er i gang, så
i den nye sæson skal vi måske ud og finde mere grej
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