
1. Velkommen til en ny sæson 
a. Der kommer en kalender op på opslagstavlen med opgaver. Der er stadig huller, vil I 

ikke hjælpe med at fylde den ud – hvis ikke den bliver udfyldt, bliver det meget 
svært for os at lave sejlads. 

b. Sejlere der låner våddragt af klubben, skal have et tyndt set regntøj over, for at 
dragten holder længere. 

2. Forventninger til forældre i Bogense Sejlklubs – ungdomsafdeling 
a. Hjælpe os med at være klar til skippermøde 17:45 

i. Vi vil gerne have så lang tid på vandet som overhovedet muligt, derfor er 
det vigtigt at komme i gang med tilrigning. Alle hjælper alle, og så mødes vi 
til skippermøde, kl. 17:45, er der nu enkle der ikke er klar, så kan de gøre 
færdig bagefter. Målet er at få så meget tid på vandet som overhovedet 
muligt.  

b. Opgaver i den daglige træning. 
i. Brovagt 

1. Baderum – er op til sejlerne selv, at sørge for at de er pæne efter 
endt brugt.  

2. Låne sejlertøj, det tørre skal pakkes væk, mens sejlerne er på vandet, 
så der er plads til at hænge det våde op, når sejlerne kommer ind. 

3. Hjælp sejlere der kommer ind og ud, både i tide og evt. i utide. 
4. Der kommer også en opgave beskrivelse af brovagten, på 

opslagstavlen i klubhuset. 
ii. Græsslåning 

1. Vi skal sørge for at området ved jollerne altid er pænt og ryddeligt. 
Der står både græstrimmer og græsslåmaskine i garragen. Det er 
selvfølgelig nemmest at gøre, mens jollerne er ude at sejle. 

iii. Mad efter sejlads 
1. Man bestemmer selv om det er varmt eller koldt, men det skal være 

et måltid, da klokken er blevet mange, sejlerne er sultne, og mange 
af dem, skal bare hjem og i seng, for at være klar til næste skoledag. 
Man skal regne med at vi er ca. 18 optimistsejlere og ca. 8 feva 
sejlere, og ca. 6 trænere. 

iv. For at vi kommer hurtigt af og på vandet, vil det være skønt, hvis forældre 
går til hånde, både med egen sejlers material, men også med fælles 
materiel. (Gummibåde, Mærker) og ikke mindst hjælper man selvfølgelig 
også de andre sejlere. 

v. Der bliver købt, 2 sæt gummistøvler i klubhuset, til at gøre brovagtens job 
nemmere (tørrere J) 

3. Stævner 
a. Se hjemmesiden, vi forsøger at der er en liste på opslagstavlen, og der skriver vi 

også evt. forældreansvarlig for stævnet. Vi håber på den måde, at det bliver 
nemmere at deltage, pakke, og planlægge stævner. 

b. Vi forsøger at finde stævner, til alle sejlere (både A,B og C) samt Feva.  
4. Officiel kommunikation, er hjemmeside, samt e-mail der er oplyst til kasseren ved 

tilmelding. Vi vil også i begrænset omfang bruge facebook.  



5. Større opgaver vi ønsker hjælp til. 
a. Udvide maste og sejlholder i garagen  

i. Nogen der vil melde sig, snak med Majbritt. 
b. Gulvtæpper på faste bukke 

i. Kan sagtens gøres i løbet af en sejlaften. Majbritt skaffer materialer, 
medmindre nogen har en sømpistol, og lige melder sig til denne lille opgave. 

6. Havnens dag d. 25/5 
a. Er der nogen der vil hjælpe? Sejlere til at lege og have det sjovt, forældre (må også 

gerne lege) men også til at hjælpe med overblikket. 


