
Sæsonstart TSK ungdom 2017 

Velkommen til en ny sæson i Thurø Sejlklub ungdom. Vi glæder os til at se jer alle store 
som små på havnen igen. Her kommer vigtige datoer i forbindelse med sæsonstart: 

Tirsdag den 4. april kl. 17.30 Start træning øvede sejlere 

Man skal have en tyk våddragt eller en 
tørdragt hvis man starter op her, vandet er 
koldt i april måned. 

Øvede sejlere træner i april følgende dage: 
Tirsdag den 4. april  
Tirsdag den 11. april  
Onsdag den 12. april (NB kl. 12.00) 
Tirsdag den 18. april 
Torsdag den 20. april 
Tirsdag den 25. april 
Torsdag den 27. april

Lørdag den 22. april kl. 10.00 Fælles tilrigningsdag på havnen for 
ungdomsafdelingen. Vi skal have pakket 
vores grej ud, pudse og polere og gjort klar 
til sæsonen. 
Ungdomsudvalget sørger for fælles grill af 
pølser og hygge til frokost. Særskilt 
tilmelding kommer.

Søndag den 23. april kl. 13.00 Træning for dem der har lyst. Omklædt og 
klar til skippermøde kl. 13.00. Man skal 
have sejlet min. 2 år for at sejle med den 
dag

Søndag den 23. april kl. 15.00 Fælles standerhejsning for hele klubben. 
Der vil være hygge, grill, dåb af J-70’er, 
Fadøl og sodavand. Håber alle møder op til 
”festen” 
Thurø sejlklub er blevet godkendt som 
ungdomsvenlig sejlklub, det skal 
selvfølgelig også fejres den dag.

Torsdag den 27. april start Adventureholdet 
kl. 17.30 



Der madordning tirsdage og torsdage med mulighed for at sejlerne med familie kan spise 
fra kl. 17.00. I lighed med sidste år bliver der lavet tørnvagtplan for det, således det går på 
skift mellem sejlerne, at stå for at købe ind og gøre mad klar. Det koster som sidste år kr. 
15,- pr. person at spise med. Der kan fra i år betales med Mobilepay! Hurra. Det vil som 
oftest være rugbrød med pålæg der serveres, nogle gang er der andre lækkerier. 

  

Trænerne for de enkelte hold har lavet spændende programmer for den kommende 
sæson som børn og forældre vil blive introduceret til – I har virkelig noget at glæde jer til. 
Der er også i år tænkt kreativt og spændende. 

  

Tirsdag den 7. maj kl. 17.30 start 
krabbeholdet 



På krabbeholdet har vi valgt at samle krabberne fra sidste år + de nye børn der gerne vil 

  

starte med at sejle. Det er hensigten at børnene hen af vejen introduceres til egentlig 
sejlads når de er klar til det. Vores erfaring er, at vi den vej rundt får de gladeste og 
tryggeste unger. Lige nu har vi venteliste til vores krabbehold. 

Der kommer særskilt tørnvagtplan for brovagter, hvor det går på skift mellem forældrene at 
hjælpe på havnen ved træning. Det er ikke omfattende! 

Lån af våddragter er muligt for sejlerne/krabberne det første år man er i klubben, herefter 
forventes det at man selv investerer i udstyr. Vi har kun et begrænset antal våddragter. 
Redningsveste har vi mange af og søskende og sejlere kan låne. Børnene skal altid have 
rednings/svømmevest på når de færdes på havnen. 

SPØRGSMÅL? Ring eller skriv til Mette Christoffersen (7111@mail.dk, telefon 2337 6876) 
eller Jesper Henriksen (henriksen@gmail.com, telefon 2334 7021) 

For sejlere som er 16 år eller mere, har vi i år et helt nyt tilbud som Johan Søgaard Hoff og 
Martin Hansen er den del af. ”SEJL OG STUDÈR”, kontakt Johan for yderligere 
information på telefon 3062 6393. Det bliver et nyt super fedt tiltag i Thurø sejlklub og 
løber af stablen første gang tirsdag den 2. maj kl. 16.00. 

Der ligger en masse nye informationer på Thurø sejlklubs hjemmeside under fanen 
ungdom, herunder retningsliner for lån af klubjolle, forældrepolitik og meget mere. Det 
forventes, at I som forældre har læst vores politikker og retningslinier. 

Hvis I har et barn som ikke længere skal sejle eller være en del af krabbeholdet, vil jeg 
meget gerne have besked hurtigst muligt så en anden har mulighed for at få pladsen. 

Vi ses lige om lidt til masser af sjov, skønt vejr og dejlige stunder på havnen. 

Thurø sejlklub, Mette Christoffersen 
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