
Beretning fra Thurø sejlklubs ungdomsafdeling 2017


Så skete det igen, i starten af oktober blev det pludseligt meget tidligere mørkt og 
sæson 2017 sluttede. Vi er dog ikke sådan at stoppe, så selvfølgelig forsætter vi 
med vintersejlads om søndagen som vi plejer indtil omkring midten af december. 


Forud  er der igen gået en masse dejlige oplevelser i løbet af sæsonen, som 
startede omkring 1. april. Her var der opstart for de lidt mere garvede sejlere, 
vandet og luften er stadig kold på det tidspunkt af året. Træningen kom i gang. 
Stor var glæden da kølbådene kom i vandet og vi fik mere plads at boltre os på.


Vi havde også vores årlige vintertur til spejderhytten i Thurøbund. Det var som 
sædvanligt en kæmpesucces - tak til jer trænere som lagde kræfterne i det.


Vi har igen i år været begunstiget at super dygtige og kompetente trænere og der 
var tilgang fra Anne i forhold til Fevasejlerne og Michael tog handsken på for 
krabbeholdet og blev “krabbefar”. Emil dukkede op ud af det blå og har primært 
taget sig af Zoomerne.

Desuden er der flere andre forældre der giver en hånd under træningen.


Lars har sørget for at alle følgebåde virker når der er træning.


Tirsdag har i år været kapsejladstræning og torsdag har den stået på 
adventuresejlads for de flestes vedkommende. 


Johan, Anne, Jens og Martin har igen i år arrangeret et brag af en fest til 
sommersejl. Igen totalt udsolgt og med Dansk Vestindien som tema. Det var en 
fantastisk uge som selvfølgelig tåler en gentagelse i 2018 hvis muligt.


Efter sommerferien startede vi med klubmesterskaber for børnene og 
forældresejlads for de voksne. En hyggelig dag som sluttede med fælles grill og 
leg på kryds og tværs.


Første weekend i september afholdt vi vores eget lokale stævne med deltagelse af 
børn fra flere klubber på fyn. Vi havde endda besøg fra sjælland også. Det var en 
dejlig weekend med skønt vejr og kæmpe engagement fra alle hjælpere. Vi havde 
de største antal deltagere i flere år.


Vi havde en målsætning om at mindst 20 af vores sejlere skulle deltage i et stævne 
i løbet af sæsonen. Hvis vi tæller vores eget stævne med når vi det vist lige. Flere 
har været med rundt i år til stævner og har haft en fest. Vi håber på mange flere i 
2018. Jeg er sikker på at dem der har været afsted gerne fortæller om deres 
oplevelser. 


Jonas Flyger og Simon Christoffersen deltog i sommers i ZOOM8 VM i Raa i 
Sverige. Cirkeline Andersen har også sejlet internationale stævner i løbet af 
sæsonen.




Flere af vores sejlere har deltaget i træningslejre i ind og udland i 2017. Weekenden 
den 11. + 12. november ligger Thurø Sejlklub lokaliteter til ZOOM8 træningslejr 
hvor klassetrænere og forventeligt ca. 20 børn deltager.l


I samarbejde med Faaborg sejlklub har Aksel Ibsen og Valdemar Juul deltaget i 
Hold DM for optimister på Peblingesøen - også en fantastisk weekend.


Vi har også fået lidt nyt grej i 2017 nemlig 3 sailcubes som er en optimistjolle i 
formstøbt plast. Planen er at de skal anvendes til de helt nye sejlere. De går ikke i 
stykker når man kommer til at sejle ind i noget og er ikke så “tunge” at have med 
at gøre når vi taler vedligeholdelse, de bliver vedligeholdelsesfolkene meget glade 
for på den lange bane.


Når vi ser på hvad vi havde beskrevet i handlingsplanen vi ville nå i 2017, så er vi 
stort set kommet i mål. Klubben opnåede også at blive godkendt som 
ungdomsvenlig sejlklub ved sæsonstart. Heldigvis er der flere mål at gå i gang 
med.


Et nyt tiltag i år som organisatorisk ligger under Ungdom er Sejl og Studér. Her har 
Johan og Christoffer stablet et fantastisk set-up på benene. Håbet var 15 
deltagere, men her ved sæsonslut var de ca. 25 deltagere. Alle klubbåde er i brug 
når Sejl og Studér er på havnen om tirsdagen. Et dejligt skue. De er nu ovenikøbet 
inviteret på til på DS klubkonferencen at fortælle om hvad de har gjort.


Til slut vil jeg sige 1000 tak til trænerne for en sublim indsats igen i 2017, mange 
tak til Lars for at holde grej og følgebåde kørende. Af hjertet tak til 
ungdomsudvalget for at være med til at løse opgaver store som små i løbet af 
sæsonen.


Mette Christoffersen/formand for ungdomsafdelingen


