
Årsberetning, TSK Ungdom 2020 

Sidst år afsluttede jeg årsberetningen med et ” Tak for denne sæson og på gensyn i næste sæson! Der 

anede vi ikke, hvad der ventede….. 

Alle kender forløbet omkring Corona. Det behøver ikke gentages her. Nedlukningen og forvirrende 

retningslinjer lagde forårssæsonen død. Ingen joller kom på vandet med glade børn i. 

Det sociale aspekt kunne ej heller plejes. Og der var kort fortalt meget lidt aktivitet i ungdomsafdelingen før 

maj, hvor vi forsigtigt og coronasikkert startede træningsaktiviteter op og fik glade børn i jollerne på 

vandet. 

Siden har sæsonen kørt som vanligt på bedste beskub og afsluttedes i oktober med en kombi af 

mørkesejlads (uden pizzaspisning) og klubmesterskaber.  

Vi har i år haft mange hold: Krabber, boblere, begyndere, fortsættere, kapsejlere, Zoom og som noget helt 

nyt; et adventurehold. Al den træning i mindre grupper adskilt fra hverandre ville ikke have kunnet lade sig 

gøre uden en masse frivillige trænerkræfter. 1000 tak til jer alle. Også tak til alle frivillige forældrekræfter, 

der stiller sig til rådighed med alle mulige ting omkring ungdomsafdelingen. Vi kommer til at få brug for jer 

alle igen i sæson 2021! 

Sommersejl var igen i år en stor succes, hvor det er en fornøjelse at se, hvordan unge og ældre sejlere 

hjælper hinanden, leger og lærer i en hel uge på, i og ved vandet. 

Mange stævner blev aflyst i løbet af sæsonen; både i foråret og efteråret. Heldige var vi med, at vores 

stævne ligger den første weekend i september. Coronasituationen var god nok på det tidspunkt til, at vi 

kunne gennemføre - og stævnet blev en stor succes med rigtigt mange sejlere fra hele landet. Der var nok 

et uudfyldt stævnebehov hos mange sejlere – og så var vores hovedsponsor i år lakridspibefabrikken, 

Cloetta, der donerede 800 lakridspiber og kr.10.000. Tak til dem for det! Og tak til alle, der gjorde en 

indsats for, at stævnet kunne blive en succes! 

Ungdomsudvalget bestod i år af Ditte, Karin, Anne, Carsten, Thomas, Lars og Jacob. Det har været dejligt at 

mødes med jer og planlægge aktiviteterne i løbet af sæsonen. 

Formandskabet bestod i år af Jannie, Hanne og Christian. Christian fortsætter et år endnu, mens Jannie og 

Hanne overlader pladsen til andre. Tak for super godt samarbejde til jer to! Formandskabet i Ungdom vil 

gerne takke for opbakningen fra klubbens formand og bestyrelse. I 2021 vil vi i Ungdom fortsat styre vores 

udvalgsøkonomi præcist og ansvarligt og vi ser frem til samarbejdet med klubbens nye kasserer. 

Vi har haft rigtigt mange sejlere rigtigt mange timer på vandet i rigtigt mange joller i år – på trods af Corona. 

Udstyret slides og vi står foran både reparationsarbejde og indkøb af nyt grej. Vi har naturligvis søgt diverse 

fonde og puljer om midler til joller m.v., men har i skrivende stund ikke modtaget svar. Både Corona og 

rigtigt mange andre ansøgninger end vores, gør det svært – ja faktisk urealistisk - at regne med at kunne 

finansiere ungdomsafdelingen udelukkende ved eksterne midler. Økonomisk set er vi således på vej 

igennem et år med ret store udfordringer: Hvis vi skal fastholde vores sejlere og i øvrigt have respekt for 

ventelistens størrelse, skal der investeres i både følgebåde og joller. Heldigvis kan vi via driften supplere 

vores jollebeholdning uden at lave et underskud i afdelingen. Det kan vi godt være glade for og stolte af.  

Thomas Buch Nielsen har i mange år tilrettelagt vintertræning på vandet for selvhjulpne sejlere! Tak for det 

til Thomas. I år har Mette & Lars Christoffersen taget over og samlet både optier og storjoller til 



lørdagstræning i Gambøt. Der er mange tilmeldte. Så nu håber vi bare, at vejret holder – og Corona tillader 

det. 

I år udmærkede Valdemar Juul sig med en sølvmedalje til Hold-DM i optimistjollen. Simon Christoffersen 

vandt på flotteste vis bronze ved DM Europe Class Denmark (DM for E-joller). Tillykke til begge. Dejligt at 

Thurø-sejlere på den måde viser flaget rundt omkring. 

I løbet af vinteren vil vi i facebookgruppen i øvrigt tilbyde et par sociale arrangementer og lidt teori-

hyggeaftner. Følg med på Facebook! Og på gensyn i næste sæson! 

 

Som oplæst på Ungdoms Årsmøde! 

/Christian H.V. 

 


