
Årsberetning   Ungdomsafdelingen   2019  

Endnu   en   fantastisk   sæson   er   gået   i   ungdomsafdelingen.   Alle   mandage   i   sæsonen   har   strålet  
af   liv   og   sejlerglæde   på   havnen.   Vi   skylder   en   stor   tak   til   de   mange   trænere,   der   mandag   efter  
mandag   stiller   op   og   hjælper.   Uden   dem   ingen   ungdomsafdeling.   Vi   har   en   fast   trænerstab,   der  
mandag   efter   mandag   stiller   op,   og   gør   et   fantastisk   arbejde.   Stort   stor   tak   til   dem   alle.  

 

I   år   har   et   par   af   trænerne   knoklet   igennem   hele   vinteren   med   at   få   jollerne   helt   fit   for   fight,   så  
det   gik   der   mange   gode   vinteraftener   med.   Tusind   tak   til   Majbritt   og   Brian   for   den   store  
indsats,   og   en   tak   skal   også   lyde   til   Poul   Erik   for   gang   på   gang   at   sørge   for,   at   varmeblæseren  
var   startet,   så   de   2   kunne   arbejde.   Denne   indsats   har   betydet,   at   vi   hele   sejlsæsonen   har  
kunnet   fokusere   på   at   sejle   og   ikke   bruge   ret   meget   tid   på   reparationer.  

 

 

Vi   har   i   løbet   af   sæsonen   også   udvidet   flåden   med   3   zoom-8   joller,   der   i   første   omgang   er   lejet  
af   Horsens   Sejlklub,   men   vi   arbejder   hårdt   på   at   få   finansieringen   hjem   til   at   kunne   købe   dem.  
Vi   valgte   at   udvide   flåden   for   at   kunne   tilbyde   et   alternativ   til   dem,   der   var   på   vej   til   at   blive   for  
store   til   optimisten,   men   ikke   helt   var   klar   til   at   skifte   til   2-mandsjollen   Feva’en   endnu.  
Projektet   lykkedes   og   blev   taget   meget   godt   imod   af   både   sejlere   og   forældre   –   så   godt,   at   vi  
lige   afventer   en   sidste   fondsansøgning,   men   vi   regner   med   at   vi   overtager   jollerne   i   løbet   af  
den   kommende   sæson.  



 

Vi   har   gennem   hele   sæsonen   ligget   stabilt   på   omkring   15   optimistsejlere,   og   5   Feva-sejlere.  

 

Dette   betød   også,   at   vi   kunne   slutte   sæsonen   af   med   et   fantastisk   klubmesterskab   med   15  
sejlere.   VI   fik   i   år   kombineret   klubmesterskab   med   afriggerfesten,   og   det   var   en   fornøjelse   at   se  
sejlerne   vokse   i   takt   med   bifaldet   fra   klubbens   øvrige   medlemmer.   Vi   havde   2   baner,   en  
havnebane   for   de   ”nyere”   optimister,   her   var   10   aktive   sejlere,   og   så   havde   vi   en   udebane   med  
3   optimister,   3   zoomer   og   en   Feva.  

I   løbet   af   året   har   vi   også   været   til   flere   stævner,   og   det   lykkedes   os   at   få   lavet   en   fællestur   til  
Thurøbund,   hvor   næsten   alle   sejlere   og   forældre   var   repræsenteret,   så   det   endte   med  
hyggelige   sludren   på   broen,   kloge   kommentarer   ved   grillen   og   ikke   mindst   en   masse   fede  
timer   på   vandet.   Tusind   tak   til   de   mange   forældre   for   deres   store   opbakning.   

Vi   har   også   haft   sejlere   til   stævner   både   i   Rantzausminde,   Fåborg,   Middelfart   og   vi   har   nu   en  
enkelt   sejler,   der   er   rykket   op   i   b-feltet,   og   vi   har   store   formodninger   om,   at   der   kommer   flere   i  
løbet   af   den   kommende   sæson.   

Vi   er   superstolte   af   vores   sejlere,   for   de   udviser   rigtigt   stor   sportsånd   og   ikke   mindst   holdånd,  
de   hjælper   hinanden.   Store   hjælper   små,   og   de   udvikler   sig   ved   trænernes   hjælp   til   gode  
sejlere,   som   har   forståelse   for   at   sejlads   er   alt   fra   tilrigning,   kapsejlads,   godt   sømandskab   og  
ikke   mindst   fællesskab   og   holdånd.  



  

Vi   er   inde   i   en   rigtig   god   og   sund   udvikling,   hvor   vi   har   lidt   mere   fokus   på   kapsejlads   og   de  
oplevelser,   det   giver   at   komme   ”ud   af   klubben”   til   stævner,   og   hvor   man   for   alvor   kan   mærke,  
at   man   udvikler   sig   som   sejler.   Dette   at   man   kan   mærke   en   udvikling,   gør   at   vi   kan   skabe   større  
variation   i   træningen,   så   den   dækker   alt   fra   tursejlads   og   til   kapsejlads,   og   ikke   mindst   så  
håber   vi   på   at   skabe   en   lidt   større   fastholdelse.   

Vi   har   også   en   del   tirsdage   haft   alt   mellem   2   og   6   sejlere   med   til   tirsdagsmatchen   i   klub  
j/80’eren.   Det   er   en   fornøjelse   at   se,   at   de   unge   mennesker   skulle   samarbejde   om   en  
genakker-sætning,   se   en   ung   c-sejlere   mærke   en   båd,   der   planer   for   første   gang   og   kunne  
bruge   tiden   på   hele   tiden   at   mærke,   hvor   præcist   en   båd   skal   styres,   og   hvor   hårdt   det   er   –  
specielt   i   let   luft.   Vi   håber   på   at   komme   igen   næste   år   og   måske   endog   snart   have   en  
besætning,   der   kan   sejle   uden   ”en   gammel   mand”   på   bagperronen.  

 

Som   en   del   af   projektet   med   at   fastholde   vore   sejlere,   har   vi   et   håb   om   at   sende   et   par   stykker  
afsted   på   instruktør   1-kursus   i   løbet   af   vinteren,   dels   for   at   de   kan   skabe   netværk   i  
sejlerkredse,   men   også   kan   få   inspiration   til,   hvordan   man   kan   udvikle   sin   sejlads.  

Som   vinteraktivitet   arbejder   vi   på   at   få   1   måske   endda   2   OL-sejlere   ned   for   at   fortælle   om   deres  
sejladsoplevelse.   Dette   bliver   en   aktivitet,   vi   gerne   vil   dele   med   hele   Bogense   Sejlklub,   men  
mere   om   det,   når   vi   har   fået   de   travle   OL-sejleres   kalender   til   at   gå   op.  

Fra   ungdomsafdelingen   skal   lyde   en   stor   tak   til   træner-teamet,   vi   glæder   os   til   næste   sæson.  
En   stor   tak   skal   også   lyde   til   Jacob   for   mange   år   som   Feva-træner.   

En   stor   tak   skal   også   lyde   til   de   mange   forældre,   som   lader   os   låne   jeres   børn,   og   specielt   en  
stor   tak   for   den   meget   hjælp   vi   modtager   med   praktiske   gøremål   på   land   –   uden   den   hjælp  
ingen   træning.  



Og   endelig   skal   der   lyde   en   stor   tak   til   resten   af   Bogense   sejlklub,   uden   jeres   store   opbakning,  
kunne   intet   af   dette   lade   sig   gøre.   

 

Skulle   der   nu   sidde   en   enkelt   i   klubben,   som   evt.   kan   hjælpe   os   med   lidt  
glasfiber/vedligeholdelses-praktik,   så   skal   I   endelig   ikke   holde   jer   tilbage.  

Martin   Teglgaard   Rise  

 

 


