
En   laaaaaaang   vinter   er   ved   at   være   overstået,   og   ungdomsafdelingen   glæder   sig   til   at  
komme   på   vandet   igen.  

  

Vi   har   brugt   vinteren   på   at   samle   inspiration   samt   dygtiggøre   os   på   alle   områder,   så   vi   er   klar  
til   sæsonen.   Vi   sluttede   året   af   med   en   helt   fantastisk   julefrokost   i   klubhuset   med   ca.   50  
fremmødte   familie,   sejlere   og   trænere.   Nu   begynder   vi   at   gøre   klar   til   sæsonen,   så   det   varer  
ikke   længe,   før   I   vil   begynde   at   se   joller   inde   til   polering   og   mindre   glasfiberreparationer   -   det  
hele   kulminerer   d.   29.   marts,   hvor   vi   har   arbejdsdag   efterfulgt   af   kæntringsprøve   i   Bogense  
Svømmehal.   Vi   har   købt   stort   ind   og   arbejder   rigtigt   hårdt   på   at   få   alle   joller   op   i   rigtig   flot  
stand   med   fangliner   efter   klassereglerne,   nummer   på   jollerne   og   ikke   mindst   nummer   på  
jollepladserne.   Vi   har   kigget   sejlene   efter   og   er   i   gang   med   at   tømme   lageret   af   gemte   sejl   og  
andet   godt,   vi   har   fundet   på   loftet   i   det   gode   klubhus.  

  

Trænerteamet   er   i   år   blevet   udvidet,   idet   vi   har   haft   3   afsted   på   instruktør-1   hos   Dansk  
Sejluniun,   og   de   er   kommet   hjem   med   helt   nyt   undervisningsmateriale   og   inspiration   -   så   vi  
glæder   os   til   sæsonen   på   vandet.   Vi   har   taget   vel   imod   det   nye   Diplomsejlerskolemateriale  
fra   DS,   det   tegner   rigtig   godt.    Den   ene   har   endda,   så   meget   blod   på   tanden,   at   det  
overvejes,   om   vi   skal   stille   med   et   juniorhold   til   Fyn   Rundt   -   skulle   det   være   en   derude,   der  
gerne   ville   være   hjælpeskipper   på   sådan   et   projekt,   så   må   I   meget   gerne   tage   fat   i   os   i  
ungdomsafdelingen   -   det   kunne   jo   være   fedt   at   få   vores   egen   klubbåd   med   på   klubbens  
egen   kapsejlads   :-)  

 

Vi   arbejder   rigtig   meget   på   at   få   et   par   sponsoraftaler   på   plads.   Det   er   super   dejligt   med   lokal  
opbakning   og   forældreopbakning   -   mere   om   det   meget   snart   -   men   mon   ikke,   der   snart  
kommer   nye   lokale   navne   på   nogle   af   jollerne   :-)  

  



Mandag   d.   9.   marts   er   alle   velkomne   i   klubhuset.   Vi   har   besøg   af   langturssejler,   OL-Surfer,  
elite-jollesejler   Lærke   Buhl   kl.   18:30,   og   alle   venner   af   huset   og   ungdomsafdelingen   er  
velkomne.  

  

Skulle   der   være   nogen,   der   kender   en,   der   gerne   vil   sejle   Feva   eller   Optimist,   så   sig   endelig  
til.   Vi   har   2-3   ledige   optimistpladser   og   masser   af   pladser   i   Feva’erne   både   for   begyndere   og  
øvede.   Sæsonen   på   vandet   starter   efter   standerhejsning.  

  

Endnu   en   gang   skal   lyde   en   stor   tak   for   den   kæmpe   opbakning   fra   klub,   trænere,   forældre  
og   ikke   mindst   vores   aktive,   dygtige   sejlere.  

 

Vi   glæder   os   lige   nu   til   Grundlovsdag,   hvor   vi   laver   mini-sommerlejr   i   klubhuset   i   Bogense,  
og   så   den   5-6   september   hvor   vi   har   klubtur   til   vores   ynglingsstævne   i   Thurøbund.   Og   ikke  
mindst,   så   glæder   vi   os   til   rigtig   mange   gode   timer   på   vandet.  

  

  

 

 


