
Årsberetning   SUP-udvalget   2019  

På   vegne   SUP   Stand   Up   Paddle   –   afdelingen   skal   jeg   herved   aflægge   beretning   for   2019.  

Det   har   været   et   godt   år   for   vores   udvalg.   Ganske   vist   startede   året   med,   at   der   var   frafald   af   udøvere,  
men   dette   rettede   sig   stort   set   med   det   samme,   idet   nye   deltagere   meldte   sig   og   udfyldte   de   tomme  
pladser.  

Det   gode   var,   at   ’besætningen’   dermed   var   på   plads   fra   starten   og   stabil   gennem   hele   sæsonen   til  
gavn   for   den   løbende   træning,   som   ligeledes   har   været   meget   jævn   og   stabil   gennem   året.   Selv   i  
sommerferieperioden,   hvor   der   ellers   tidligere   har   været   forfald,   var   der   aktiviteter,   idet   de,   der   ikke  
var   på   ferie,   blot   mødtes   og   tog   afsted   sammen.  

På   den   måde   kan   man   sige,   at   det   lykkedes   at   gøre   udøverkredsen   lidt   mere   autonom,   hvilket   netop  
er   en   målsætning   for   udvalget,   at   når   man   som   udøver   er   godkendt   og   selvhjulpen   og   oplært   i  
sikkerhedsprocedurer,   kan   de   enkelte   udøvere   frit   benytte   aktiviteten   –   i   princippet   ubegrænset.  

I   den   forbindelse   kan   jeg   netop   benytte   lejligheden   til   at   gøre   lidt   reklame   for   aktiviteten   –   ALLE  
klubbens   medlemmer   er   velkomne   til   at   tilmelde   sig   aktiviteten,   og   man   kan   netop   for   et   symbolsk  
beløb   udøve   denne   som   nævnt   i   princippet   ubegrænset.   Det   ligner   et   godt   tilbud   –   og   samtidig   er   det  
sundt   og   sjovt   og   med   uendelig   mulighed   for   variation   i   udøvelsen.  

 

Vi   har   også   i   2019   deltaget   i   aktiviteterne   på   land   i   tilknytning   til   Palby   Fyn   Cup,   hvor   der   blev   udbudt  
gratis   prøveture   og   berettet   om   fordelene   ved   medlemskab   af   Bogense   Sejlklub   i   almindelighed   og   om  
SUP-sporten   i   særdeleshed.   Denne   dag   faldt   sammen   med   Havnens   Dag,   hvor   der   var   aktiviteter   på  
hele   havnen,   og   som   følge   af   disse   arrangementer   mange   mennesker   på   havnen.   Der   var   stor  
interesse   for   aktiviteterne,   og   en   af   vores   nye   udøvere   kom   til   ved   denne   lejlighed.  

I   beretningen   for   2018   fremgik   det,   at   afdelingens   målsætning   for   det   kommende   år   var,   at   vi   ønskede  
at   opretholde   en   ugentlig   aktivitet   med   træning   og   derudover   mere   generelt   at   markedsføre   afdelingen  
for   at   skabe   opmærksomhed   for   sporten   og   klubben   og   om   muligt   at   tiltrække   flere   udøvere.   Det   vil  
også   være   målsætningen   for   2020,   og   jeg   mener   vi   har   et   godt   grundlag   i   den   nuværende   kreds   af  
deltagere.  

Vi   har   dog   plads   til   flere   udøvere   –   så   derfor   opfordres   alle   i   klubben   til   at   komme   og   prøve   kræfter  
med   vores   sport   –   og   tag   endelig   naboen   fra   broen   eller   derhjemme   med!  
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