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   UNGDOMSAFDELINGEN, 03.05.2018 

      

Kære ungdom, børn og forældre,

Vedr. Sæsonen 2018 - Opstart og sæson information

Så er vi kommet igang med de førstetræninger for alle.

Information på hjemmesiden
Der har på hjemmesiden “hængt” en enkelt ikke korrigeret information omkring hold dag fra sidste 
år og den vil blive justeret og vi beklager det ikke er fundet i skrifterne før. Det ændrer ikke på de i 
tilrignings/opstart informationerne. Krabbe klubben er som udmeldt i brevet, torsdag. (ikke tirsdag)
Derfor gentages det der allerede er meldt ud på brevform og som der ikke er ændringer til.

Hold og træning 
Vi er i de kommende uger i færd med at opdatere og registre på holdene så vi kan se om vi har 
plads til flere, da vi har en del forælder henvendelser. Se træningstidspunkter, hold og trænere i 
listen nedenfor. Vi har fået en forælder til at hjælpe med krabbe klubben og kan stadig godt bruge 
een mere. Det giver adgang til ens barn og plads til forhåbentligt 4-5 børn yderligere.

Bro og madtørnsvagter
Læg mærke til at der er brovagt og mad tørnsvagter for alle forældre og I bedes markere datoen.
Da vi planlagde disse burde vi havde skrevet lidt flere forældre på hen over begge holdskift 
eftermiddag og aften, derfor kommer der nu en revurderet liste med samme navne på listen på 
samme dage, men tilføjet med lidt flere og flere dage så der tages mere højde for begge hold. Se 
nedenfor på mad tørn og brovagt planerne. Husk som første brovagt at sikre i har en C-nøgle som 
kan fås hos mig eller kan mod depositum på 200 kr. fås ved klubbens husudvalg. Der er kode låse 
på optihuset , benzinskabet og følgebådsnøgle skabet. (ungdom) spørg Thomas eller en træner for 
koden inden Jeres vagt og sørg for at have en C-nøgle i brovagtgruppen (ellers ventes til der 
kommer en træner eller anden i klubben der kan være behjælpelig.)

Madordning
Vi har et ønske om at der betales på mobile pay og gerne for en halv sæson af gangen. Se priser 
nedenfor. Man kan opnå rabat ved at betale samlet. Derfor opfordres til at se nedenstående 
madordning.

Forældremøde
Jeg har fundet ud af at det er rigtigt svært at finde et tidspunkt hvor alle er til stede og hvor det er 
relevant at deltage for alle. Jeg vil dog prøve at henstille til at alle torsdag den 24.05

http://www.xn--thursejlklub-yjb.dk


vil deltage i et forældremøde for Krabber og Opti+ forældre kl. 1645 og for de resterende hold Opti
++, Opti+++, Zoom, Feva og 29´er kl. 1745 på havnen eller i Egely.
Indhold: Organisering, Sikkerhed, Madordning, bro og madtørns vagter, Omklædning, Stævner, 
Børnenes forudsætninger og støtte, Forældre komepetencer  i spil. Feedback.

Forældremødet følges op af et trænermøde samme aften 24.05 kl. 2000-2045 og der kan ventes at  
nye forældre der har spurgt om plads på holdene vil få besked i de nærmeste dage herefter på 
facebook.

Jeg glæder mig til vi ses på havnen.

Med venlig hilsen 

Thomas Nielsen 
Ungdomsleder

Første træningsgang med faste trænere på træningsdage:

Vinter og forårstræning for vinterholdet.

Hold 1. træningsgang dato

Krabber torsdag 03. maj 2018 kl. 1630-1830

opti+ (begyndere) torsdag 03. maj 2018 kl. 1630-1830

opti++ (let øvede) torsdag 26 april 2018 kl. 1730 -2000

opti+++(øvede) tirsdag og torsdag
(Der trænes begge dage i sæsonen)

24 april 2018 kl. 1730-2000 og
(26.april 2018 kl. 1730-2000)

Feva tirsdag og torsdag
(der trænes begge dage i sæsonen)

24. april 2018 kl. 1730-2000 og
(26. april 2018 kl. 1730-2000)

Zoom tirsdag og torsdag
(Der trænes begge dage i sæsonen)

24.april 2018 kl. 1730-2000 og
(26.april 2018 kl. 1730-2000)

29´er tirsdag og torsdag
(Der trænes begge dage i sæsonen)

24.april 2018 kl. 1730-2000 og
(26.april 2018 kl. 1730-2000)

Tidlig forår/vinterhold            
(Meget øvede med eksta tykke 
dragter/tørdragter.)

tirsdag

(Efterår/vinter) Søndage

03 april 2018 kl. 1600-1800



Madordning 

Klubbens ungdomsafdeling tilbyder en madordning på træningsaftener, som man skal tilmelde sig 
på forhold med sit barn og som er forældredrevet gennem ungdomsafdelingen. Man kan også 
betale pr. spisning per person, men klubben ønsker at vi forsøger med lidt mere forudsigelighed for 
at minimere madspild og økonomiserer. Vi vil prøve noget nyt så det hænger sammen. 
Ungdomsafdelingen betaler for at fastetrænere uden børn på hold i sejlklubben, spiser med i 
ordningen udenberegning, men vi ønsker at alle registrere sig så vi kan prøve at forudsige og 
budgettere med spisningen. Se vedhæftet info nedenfor om madordningen.

Prøveordning:

- Afregning hver gang - Pris per gang per spisning
Man indbetaler enten per spisning per gang kr. 25 per person
Er man en familie tilstede til træningen betales kr. 60 per spisning.

Eller 

Vil man betale samlet for sæsonen fra første træning og frem til sommer ferien betaler man kr 20 
per spisning per person eller 50 kr per famile per spisning som er beskrevet neden for.

Det betyder hvis man vælger at betale på forhånd for forårssæsonen betales en mindre pris men 
man betaler samlet før eller først på i sæsonen. Der er variation på een enkelt gang og denne 
tages der ikke højde for ellers bliver det for omstændigt at identificerer, det er dog stadig lettere og 
billigere at betale forud.

Afregning - Forår - En sejler/person
Kun torsdage -  En sejler per spisning kr. 20 a   9 gange = kr. 180,- 
Kun tirsdage -   En sejler per spisning kr. 20 a 10 gange = kr. 200,-
Kommer man begge dage bliver det 
for en sejler både tirsdag og torsdag  kr 20 a 19 gange  =  kr. 380,-

Afregning - Forår - En famile (Gens. 3 personer - er man mange kan man kombinere 
metoder,)
Kun torsdage - En famile per spisning  kr. 50 a  9 gange =  kr. 450,-
Kun tirsdage  - En familie per spisning kr. 50 a 10 gange = kr. 500,-

Begge dage - En famile per spisning forår                           kr. 950,-
(Ordningen justeres når vi kender indtægter/udgifter til sommer.)

Indbetaling på mobilepay nr:    13275 husk at skriv 
                                                            indbetalers medlems nr. Barnetsfornavn, hold 
                                                            og eget efternavn

En gang om måneden vil der blive lavet varm mad. Vi arbejder på flere muligheder. Man må 
naturligvis gerne have sin egen mad med eller havde spist hjemmefra. Det er bare en mulighed 
som burde gøre hverdagen lettere.

Alle krydser sig af på spiselisten ved spisning eller skriver sig på listen. Vi forventer som 
udgangspunkt at man selv sørger for at betale på mobile pay enten før under eller efter 
spisningen. Der vil dog i løbet af sæsonen blive fulgt op på listerne så vi kan få et overblik.



Holdlister og træningstider 2018

BILAG 2
Hold pr.
31/03/2018

Deltagere

på hold

Tirsdag 

Tid og 
Trænere

Torsdag

Tid og Trænere

Forår/
vinter
torsdag
/
søndag

Følgebåd 
som 
udgangp.

Krabbehold  (9)
(03 maj - 27 sept)

Mathilde, 
Bror, 
Alvilda, 
Emil, 
Malthe,
Ella,
Silje,
Hans 
Christian,
Ida. 

ingen 
træning 

Kl. 1630-1830
Michael Røhling 
og Tobias Skov.

ingen Damjolle
“Gambøt”

Opti +          (9)
(3.maj - 27 sept.)

      

Emilie, 
Mathilde, 
Johannes, 
Anton, 
Sigurd, 
Alexander
Aya, 
Bastian, 
Benedicte

ingen 
træning

kl. 1630-1830
Martin Hansen
Johann Hoff

ingen Rød Rib
“Martha”

Lille hvid/grå
rib.

Opti ++        (12)
(26.april-27 sept.)

Rasmus, 
Magne, 
Victor, 
Kalle, 
Jacob, 
Cecilie, 
Lasse, 
Alfred, 
Lisa 
Lorenten, 

Aksel, 
Tobias, 
Bjørn

kl.
1730-2000
Mads 
Flyger, Ditte 
Juul 
Kristensen 
og Jacob 
Christofferse
n
Pia Helle

kl. 1730-2000
Jesper  
Henriksen, Pia 
Helle og, Jacob 
Jensen (JJ) 
Nikolai Barnekov
Christoffer 
(1.halvår)

ingen Kegnæs
Jolle
“Jacob”

Rød Rib
“Martha”
når opti+ er 
færdige

evt. skift på 
vandet.



Opti +++       (11)
(5.april - 19.april)
(24.april - 27 
sept.)
(7 okt. - 9. dec)

Sylvester, 
Oliver, 
Sille, 
Valdemar, 
Aksel, 
William, 
Ida, 
Oscar, 
Emanuel, 
Samuel,
Lauge 

kl. 
1730-2000
Mads 
Flyger, Ditte 
Juul 
Kristensen 
og Jacob 
Christofferse
n
Pia Helle

kl 1730-2000
Emil Sell og 
Anne Ecklon 
Holst

Thomas 
Nielsen
Forår kl.
16-18
Vinter 
kl. 
13-15+

Rød rib 
“Harald”

Zoom         (3)
(5.april - 19.april)
(24.april - 
27sept.)
(7 okt - 9 dec)

Jonas, 
Simon, 
David

kl.
1730-2000
Emil Sell

kl. 1730-2000
Emil Sell og 
Anne Ecklon 
Holst

Thomas 
Nielsen 
Forår kl.
16-18
Vinter 
kl. 
13-15+

Tirsdag:
Rød Rib
“Martha”

Torsdag:
Rød rib
“Harald”
som ovenfor.

Feva         (9)
(24.april - 
27sept.)

Christian, 
Emil, Liv, 
Karla, 
Jasmin, 
Julius, 
Otto, 
Esther, 
Anna.

kl.1730 - 
2000
Anne Ecklon 
Holst

 kl.1730 - 2000
Malte Ekstrand
Jacob Schack

Thomas 
Nielsen 
Forår kl.
16-18
Vinter 
kl. 
13-15+

Kegnæs 
“Kidholm”

hvis udlånt 
så 

Damjolle 
“Gambøt”
afstemmes 
med krabber.

29´er          (2)
(5.april - 19.april)
(24.april - 27 
sept.)
(7 okt. - 9. dec)

Johann, 
Jan

Selvtræning 
/ Jacob 
Christofferse
n

Sejler med Feva Thomas 
Nielsen 
Forår kl.
16-18
Vinter 
kl. 
13-15+

Tirsdag:

Kegnæs.
“Jacob”

  



• Tørnvagten består i at indkøbe rugbrød, pålæg eller lign. som er klar til 
fællesspisning kl. 17:00. Der skal være mad til ca. 50 personer om torsdagen (børn 
+ voksne). Tirsdag skal der være mad til ca. 25 personer.  

• Det er muligt at handle ind på konto hos købmanden på Thurø. Kontoen har nr. 
44. Bon fra købmanden lægges i betalingsbøtten eller gives til Karin . Har man 
handlet andre steder og har et udlæg man skal have retur, så skal Mette have en 
bon og kontonummer, som pengene kan indsættes på. Det er bedst hvis I handler 
ved købmanden på Thurø. 

Tørnvagt madordning tirsdage og torsdage forår 2018
Torsdag d. 3.maj Oskar (Mette og Svend) for Sigrid

Tirsdag d. 8.maj Emil - Martin Strandberg for Sylvester

Torsdag d. 10.maj Aflyst pga. helligdag

Tirsdag d. 15.maj Aksel I.

Torsdag d. 17 maj Bastian

Tirsdag d. 22.maj Christian Nasolny

Torsdag d. 24. maj Julius Strandberg

Tirsdag d. 28. maj Anna

Torsdag d. 31 maj Liv

Tirsdag d.5. juni Simon

Torsdag d. 7. juni Samuel - (Thomas Jeppesen) for (Mathilde) 
Marianne Nørgaard

Tirsdag d. 12 juni David

Torsdag d.14. juni Sille / Jonas

Tirsdag d. 19. juni Oliver Olsen

Torsdag d. 21. juni Johannes Thor

Tirsdag d. 26. juni Jan

Sommerferie



• Klubben har 2 store 10 liters gryder til rådighed, så hvis man har lyst til at lave 
eksempelvis spaghetti og kødsauce er det muligt :-). Man kan låne gryderne med 
hjem. 

• Når man har tørnvagt sørger man for oprydning, kaffebrygning og opvask. Man 
tager viskestykker med hjem og vasker og bringer dem med igen ugen efter. 

• Tjek køleskabet for mad, der er udløbet. 
• Hvis der er mad tilovers, så giv venligst besked til den næste på listen, som har 

madtørn, således at der ikke skal købes så meget ind til næste gang. Som noget 
nyt, sætter vi en telefontavle op på Ungdomsafdelingens køleskab. Vi håber det 
gør det lidt nemmere at give besked videre om, hvor meget der er tilbage i 
køleskabet. 

• Hvis man ikke kan den pågældende dag, bytter man indbyrdes, giv gerne besked 
hvis man bytter. 

Tak fordi I vil hjælpe 



• Brovagten består i at sætte nøgler og benzin i samtlige følgebåde. Hjælpe med at 
sætte følgebåde i vandet tirsdag og tage følgebåde op torsdag. 

• Hjælpe børnene med at tage joller frem. 
• Hjælpe børnene op og i ved slæbestedet, så vi passer bedst muligt på vores udstyr. 
• Når træning er slut, er det vigtigt, at der også bliver ryddet op i skuret og på 

pladsen.  
Tingene kommer hurtigt til at rode. 

• Vandslanger ordnes og lægges pænt.  
• Der fejes om nødvendigt på flisegangen. 
• Omklædningsrum tjekkes for glemte sager og gulvet spules og svabres. 
NB: Hvis man ikke kan den pågældende dag, bytter man indbyrdes.                                        
Tak fordi I vil hjælpe 

Brovagt tirsdage og torsdage forår 2018
Torsdag d. 3.maj Emil Skov, Emil Strandberg, Johann B.

Tirsdag d. 8.maj Lasse Ovens, Victor Olsen

Torsdag d. 10.maj Aflyst pga. helligdag

Tirsdag d. 15.maj Aksel I., Valdemar, Samuel

Torsdag d. 17 maj Sigrid, Alexander, Bror, David, Lasse

Tirsdag d. 22.maj Sille, Ida, Oliver Olsen

Torsdag d. 24. maj Johannes, Ella Marie, Johannes Thor, Liv, Christian N

Tirsdag d. 28. maj Karla H, Jan, Jonas

Torsdag d. 31 maj Karl Johan, Alvilde, Laura, Jasmin

Tirsdag d.5. juni Simon C, David, Liv

Torsdag d. 7. juni Benedicte, Johannes Thor, Bastian, Ida

Tirsdag d. 12 juni Lasse Ovens, Victor Olsen, Alfred

Torsdag d.14. juni Aya, Mathilde, Oskar, Julius

Tirsdag d. 19. juni Cecilie, Christian Nadolny, Anna

Torsdag d. 21. juni Magnus, Rasmus, Jasmin, Johan B

Tirsdag d. 26. juni Jan, Aksel, Ida, Laura

Sommerferie



Følgebåde – tørnvagtplan for isætning og 
optagning forår 2018 

Tak for tilsagn om at hjælpe med følgebåde. Opgaven 
bliver i år meget nemmere end hidtil, fordi vi i år får ny 
mastekran som kan løfte følgebådene op og i. 
Følgebådene er en vigtig brik i forhold til afvikling af 
træningen. 

Hvis man ikke kan de dage man er sat på, bytter man 
selv indbyrdes med en anden på listen. 

Lars Christoffersen vil være på havnen den 24. april og 
den 26. april og tager sig af isætning og optagning. Hvis 
nogen har behov for hjælp og instruktion foregår det på 
de 2 dage før og efter træningsstart. Bådene skal låses 
fast med kæde efter brug. Lars vil fortælle nærmere 
om hvordan det foregår. Jeg vil kraftigt opfordre til at 
man dukker op en af dagene og hører hvordan rutinen 
er med følgebådene. 

Tirsdag skal følgebådene være klar til brug kl. 17.30. 
Ribber tages op igen umiddelbart efter træning. 

Torsdag skal følgebådene være klar til brug kl. 17.30. 
Opti + som starter 16.30 bruger 2 x Kegnæs og den lille 
blå rib til træning. Ribber tages op igen umiddelbart 
efter træning. 

Krabberne bruger Damjollen Gambøt som ligger fast i 
vandet. 

Der er sat 1 ansvarlig på til hver træning, man er 
selvfølgelig velkommen til at hente hjælp til opgaven 
fra andre på havnen. 



Lars Christoffersen er hovedansvarlig for følgebådene 
og pasning af disse. Det er derfor vigtigt han får besked 
hvis noget går i stykker eller ikke virker. Lars kan 
kontaktes på telefon 2429 7211 eller mail 7111@mail.dk. 

Ribberne står på trailer tæt ved mastekranen. I forhold 
til forsikringsdækning SKAL ribberne være låst fast når 
de ikke er i brug. Der er monteret løftestropper i 
Ribberne, som skal bruges når de løftes op og i med 
kranen. 

God fornøjelse. 
�  
�  �  

Dato + Ansvarlig 

Dato + Ansvarlig 

Tirsdag den 24. april Lars Christoffersen 

Torsdag den 26. april Lars Christoffersen 

Tirsdag den 1. maj Ditte Juul 

Torsdag den 3. maj Nikolaj Barnekov 

Tirsdag den 8. maj Johan Hoff 

Torsdag den 10. maj Torben B. Nielsen 

Tirsdag den 15. maj Ditte Juul 

Torsdag den 17. maj Mads Flyger 

Tirsdag den 22. maj Lars Christoffersen 

Torsdag den 24. maj John Jepsen 

Tirsdag den 29. maj Johan Hoff 



Torsdag den 31. maj Mads Flyger 

Tirsdag den 5. juni Johan Hoff 

Torsdag den 7. juni John Jepsen 

Tirsdag den 12. juni Ditte Juul 

Torsdag den 14. juni Nikolai Barnekov 

Tirsdag den 19. juni Lars Christoffersen 

Torsdag den 21. juni Torben B. Nielsen 

Tirsdag den 26. juni Johan Hoff 

Torsdag den 28. juni Nikolai Barnekov 



INFORMATION OM UNGDOMSAFDELINGEN

Hvad og hvem er vi:

Vi har i Thurø sejlklubs ungdomsafdeling plads til sejlere på alle niveauer. Det vigtigste er socialt 
samvær og glade sejlere.

Børnene skal være 8 år før de kan starte som sejlere i Thurø sejlklub.

Træningsaftener:

Vi træner tirsdag og torsdag. Træningen starter med skippermøde for alle sejlere. Her får børnene 
information om hvad programmet er for træningen. Vi sejler 1 – 2 timer og afslutter ca. kl. 20.00. 
Nybegyndere træner alene torsdag det første år og starter træningen kl. 16.30.

For børn mellem 6 og 8  år er der mulighed for deltagelse i vores Krabbeklub, som er et 
vandtilvænningshold for mindre børn. Her er der masser af sjov og ballade.

Sejlere der har sejlet 2 år eller mere holder skippermøde kl. 17.30 og tager på vandet umiddelbart 
derefter.

Inden træning er der tilbud om spisning fra kl. 17.00. Spisning er for hele familien og koster 25 kr. 
pr. person per spisning og 60 kr per familie. Man kan få rabat ved at betale samlet for en halv 
sæson.  Se hvordan det fungerer på siden om madordning. Maden består af rugbrød og hvad der 
til hører. Nogle gange også andre ting. Nye sejlere får mulighed for at spise efter træningen.

Er vejret ikke til at gå på vandet har trænerne et alternativt program med teori og socialt samvær. 
Det er derfor vigtigt at komme selvom vejret hjemmefra ikke lige er til sejlads.

Forældrenes rolle:

For at kunne eksistere som klub er det nødvendigt, at I som forældre hjælper med de praktiske 
opgaver. Det gælder både på træningsaftener og ved arrangementer.

Tørnvagt:

Der laves en tørnvagtlister som hænges op, de findes også på hjemmesiden. Tørnvagten går på 
skift mellem sejlernes forældre. Der er tørnvagt for hjælp til isætning af følgebåde, brovagt og 
medbringe mad + gøre det klar.

Sikkerhed:

Når man færdes i klubben skal alle børn have redningsveste på når de færdes på broerne. Alle der 
går på vandet, også forældre i følgebåde skal have redningsvest på.

Vi har op til 6 følgebåde i vandet på træningsaftenerne. Heri sejler trænerne og måske forældre 
som har lyst til at komme på vandet og følge træningen lidt tættere. Børnene må ikke sendes på 
vandet før følgebådene er klar til at tage sig af dem. De ligger tæt på børnene og kan hurtigt 
komme til hjælp eller undsætning.



Det er også en del af sikkerheden at kæntre under kontrollerede forhold og lære at komme op i 
jollen igen og få den tømt for vand. Dette trænes tit, så det til sidst bliver en rutine.

De første gange dit barn er på vandet, kan det være en stor og grænseoverskridende oplevelse. 
Det at man er alene i jollen og skal prøve at få den til at sejle, kræver at du som forældre er i 
nærheden.

Påklædning:

Det er vigtigt dit barn som sejler føler sig godt tilpas og er klædt på efter vind- og vejrforholdene. 
Det er altid koldere ude på vandet end det er på land.

Det er også en del af sikkerheden ikke at fryse på vandet. I starten er det fint med varmt og vindtæt 
tøj så som regntøj og gummistøvler/sko. Hvis interessen varer ved, kommer der efterhånden et 
ønske om at investere i bedre sejlertøj, våd – eller tørdragt o. lign.

Vi anbefaler, at du snakker med nogle af de mere erfarne forældre om hvad der er nødvendigt. 
Nogle gange kan man også være heldig der er noget brugt til salg. Det er vigtigt at medbringe 
skiftetøj og et håndklæde, hvis man skulle være uheldig at man er blevet våd. Vi forsøger også at 
lave loppemarked et par gange i løbet af sæsonen, hvor man kan være heldig at købe noget brugt 
sejlertøj.

Lån af jolle

Jollerne i klubben bliver tildelt i starten af sæsonen af den som er ansvarlig for jollerne. Det betyder 
at dit barn så vidt muligt kommer til at sejle i den samme jolle hver gang.

Det koster kr. 850,00 at låne en jolle og et sejl for en sæson og opkræves i starten af Juni. Hertil 
kommer klubkontingentet for medlemskab af klubben. Der skal passes godt på udstyret. I som 
forældre er ansvarlige for at gennemgå sikkerhedsudstyret i jollen hver gang båden rigges til og 
indtil jeres barn selv kan håndtere udstyret.

Gule veste

I vil på træningsaftenerne se nogle voksne i gule veste. Det er personer fra forældrekredsen 
omkring ungdomsafdelingen. Dem skal I endelig bare spørge hvis der er noget som I er i tvivl om. 
Forældre med gule veste har også en opgave på træningsaftenen.

Indmelding:

De første 3 – 4 gange er “prøvegange” hvor man kan finde ud af om sejlads er noget for ens barn. 
Herefter melder man sig ind i klubben. Dette gøres via klubbens hjemmeside.

For at vi kan holde styr på alle børn og få alle med på maillister m.v. er det vigtigt at I allerede efter 
1. gang til sejlads sender en mail til Ungdomslederen for ungdomsafdelingen, Thomas Nielsen på 
nedenstående mailadresse. Den skal indeholde følgende:

Barnets navn, Adresse, Fødselsdag, Navn på forældre og adresser samt mobil nr. på begge 
forældre, E-mailadresse og hjemnummer



Vi kommunikerer primært via vores facebookgruppe “TSK ungdom”. Husk også at melde jer på 
her.

Vi glæder os til rigtig mange dejlige timer sammen med jeres barn og jer som forældre.

Kontaktinformation i Thurø sejlklub:

Thurø sejlklub “Egely”, Gambøtvej 25, Thurø,5700 Svendborg

Mail: tsk@mail.dk

hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk

Ungdomsafdelingen

Træneransvarlig Ditte Juul Kristensen, Mobil 21 26 66 27 mail: ungdom@thuroesejlklub.dk

Ungdomsleder Thomas Buch Nielsen, Mobil 24 41 24 06  mail: ungdom@thuroesejlklub.dk

 


