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Årsberetning Ungdomsafdelingen 2018 

Efter generalforsamlingen sidste efterår havde vi en god vintersæson med hygge, teori og den 
traditionsrige julefrokost i december for alle sejlere og deres forældre mere end 50 ”kuverter”. 

Som afslutning på vintersæsonen gentog vi en anden tradition, nemlig turen til 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 tilrigning af joller og derefter en 
velfortjent frokost. 

Vejrmæssigt har sommeren jo været fantastisk, og der har kun været et par dage, hvor vi ikke 
har været ude at sejle,- begge gange på grund af alt for meget vind. 

Optimisterne har trænet mandag aften og FEVA’er mandag og de fleste onsdage. 

De gange, hvor det har blæst for meget eller for lidt, har der været gang i vandplaskeri. 

De store prøvede at svømme i store bølger – helt ude fra den første grønne bøje og ind til 
badeanstalten på Østre Mole – en sej præstation i 12m/s vind. 

Da trænerne havde forskudt ferie, lykkedes det også at få sejlet lidt i feriemåneden juli. 

Efter sommerferien var der friske optimister til kapsejladsstævne ”hos Anne” i Thurøbund 
Sejlklub med godt resultat. 

Midt i september var der Kapsejladsstævne i Vejle – flotte sejladser som dog måtte afbrydes 
på grund af kraftig vind – en optimist er lidt vild, når vinden når over 10m/s og pustene er på 
15m/s. 

Mange af vores optimistsejlere er blevet lidt større, og de har været til flere kapsejladser i løbet 
af sæsonen, én af dem har allerede samlet ”pinde”, så han starter næste sæson som 
”B-sejler” – der kommer flere efter. 

Deltagelse i Sejlstævnerne ville ikke være mulige uden vores aktive forældre, som har kørt 
med både opti-trailer og gummibåd.  

I den kommende sæson er der allerede planer for deltagelse i de første stævner – det bliver en 
travl sæson. 

Alt i alt er de store opti-sejlere sultne efter mere kapsejlads, og de er klar til næste sæson! 

Sidst i september var Feva’er med følgebåd på tur i det nordlige Lillebælt i frisk vind. Vi 
besøgte Koldingegnens Idræts Efterskole ved indsejlingen til Kolding fjord hvor vi spiste 
frokost. Derefter sejlede vi til Fænøkalv og gik øen rundt – en lille sjov ø, som det kan 
anbefales at besøge – måske overnatter vi derovre i en weekend til næste år. Vi sluttede 
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sejlturen, hvor vi startede, i Middelfart og havde en rigtig hyggelig pizza- og filmaften med 
overnatning hos Rune. 

Alle sejlere, trænere og hjælpere syntes, at det var en rigtig god weekend. 

Søndag den 6. oktober holdt vi klubmesterskab for optimisterne, en sjov dag med gode 
sejladser og kåring af en ny klubmester. 

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

Gennem vintersæsonen mødes vi hver anden uge og har sejladsteori, hygger og spiser lidt 
kage sammen. Det er godt for sammenholdet, at man ikke helt glemmer hinanden. 

På trænerfronten er der også lidt ændringer. 

Palle har efter mange gode sæsoner valgt at holde pause – TAK for en fantastisk indsats. 

Trænerholdet er i efteråret blevet styrket med Maibritt, som har masser af trænererfaring fra 
Hov Sejlklub, og Brian er trådt til med sin gode kapsejladserfaring. 

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, har vi haft folk på DS-kursus. 

Det er også planen at uddanne trænere i den kommende sæson. 

På udvalgs-formandsposten bytter vi også ud – jeg har desværre for travlt til både at passe 
træning af FEVA’er og være formand, men heldigvis har Martin Teglgaard Rise tilbudt at tage 
over, så det fremover er ham, der repræsenterer ungdomsudvalget i klubbens bestyrelse. 

Vi sluttede sæsonen med ”fuldt hus” – FEVA’er og klubbens egne 14 optimistjoller plus 2 lånt i 
Egensedybet er i gang. 

På ungdomsafdelingens vegne 

Jacob Kronborg Andersen 

  

Ungdomsafdelingen afholdt klubmesterskab lørdag den 6. oktober. Vi startede ud fra 
morgenstunden med gennemgang af kapsejladsbanen, og herefter var det i tøjet (våddragten). 
Vi var 13 optimister til start. 

Vejret var rigtig godt til optimistsejlads, så der blev gennemført 5 sejladser, inden vi kun kåre 
klubmesteren, som blev Magnus. 
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Efterfølgende hyggede sejlerne og deres forældre sig med frokost og efterfølgende kage. 
Sæsonen er nu slut og optimistjollerne er sat til vinteropbevaring. Vi fortsætter vinteren 
igennem med teori og hygge, og glæder os til næste års sejlsæson. 

Mange sejlerhilsner fra ungdomstrænerne. 
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