
Årsberetning, TSK Ungdom 2021 

2021 havde vi håbet blev et helt normalt år, men corona spøgte stadig. Dog ikke så indgribende på 

Ungdoms aktiviteter, som i 2020. Træning og stævner kunne gennemføres. Coronas sidste svirp med halen 

gjorde dog, at vi måtte flytte årsmødet her fra december til februar.  

Vi har haft fuld aktivitet på alle hold og alle niveauer. Fra krabber over boblere, begyndere, fortsættere og 

øvede til elite, Zoom og storjoller. Og vi fik os endda en danmarksmester for drenge i Zoom. Tillykke til 

Oskar. Vi havde også sejlere med til NM, hvor Samuel og Jakob deltog. Flot repræsentation af TSK. 

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. Til sommer bliver Sommersejl med 

StarWars-tema. Og i øvrigt i uge 27. Skriv det i kalenderen allerede nu. 

Vores eget stævne, Skipper’s Pipes Cup, blev en stor succes med mange sejlere fra hele landet. Vores 

hovedsponsor var igen lakridspibefabrikken, Cloetta, der donerede 1.000 lakridspiber og kr.5.000. Tak til 

dem for det! Og tak til alle, der gjorde en indsats for, at stævnet kunne blive en succes! Desværre var 

stævneweekenden også den weekend med allerflest udskudte familiefester, brylluper, sølv- og 

guldbryllupper, barnedåbe og runde fødselsdag. Derfor var der for mange, der ikke deltog i 

fællesspisningen. Vi regner med normale forhold omkring dette til vores stævne i år. 

Også tak til vores andre sponsorer og de fonde, der i 2021 har gjort det muligt for Ungdom at forny 

materiellet og bedre forholdene for børn og unge i TSK. Tak til Ungdomsudvalget og alle frivillige trænere 

og forældre. Det har været dejligt at mødes med jer og planlægge aktiviteterne i løbet af sæsonen. Vi 

mistede desværre en af vores frivillige trænere i sommer; Henrik Hastrup, der afgik ved døden. 

Formandskabet bestod i 2021 af Hanne og Christian. Vi fortsætter et år endnu og byder velkommen til Niels 

Junge, der tager en tjans i som daglig Ungdomsformand. Hanne står for planlægning og kommunikation og 

jeg selv tager mig af økonomi og bestyrelsesarbejdet. Tak for super godt samarbejde til jer to! 

Formandskabet i Ungdom vil gerne takke for opbakningen fra klubbens formand og bestyrelse. I 2022 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. Alle disse aktiviteter 

kræver en masse frivillige hænder. Og de sidder på jer! En masse småopgaver skal løses og også enkelte 

store! Lars Christoffersen har gennem de seneste ti år ene mand holdt flåden af klubben følgebåde 

sejlende. Men nu takker han af. Og overlader en meget stor opgave til Ungdom, J70 og Sejl&Studer, der er 

de udvalg, der bruger følgebådene mest. Vi må hjælpes ad med at holde flåden sejlende. For uden 

følgebåde ingen sikkerhed og tryghed på vandet. Og dermed ingen træning. Helt konkret har vi i 2022 brug 

for at få løst 2 opgaver. 1. At få hentet ca.1.000 liter benzin i løbet af sæsonen, så vi aldrig løber tør. Og så 

en følgebådskontaktperson, der kan stå for at få repareret skader på mekanikken, hvis den skulle give 

problemer. Optimalt er det jo en med motorforstand og mekanisk snilde, men opgaven kan også blot være, 

at tage mod besked om at noget er galt med en af bådene og så sørge for at der bliver bestilt mekaniker. 

Og ellers ser vi fremad mod en spændende sæson med mange hold og aktiviteter! Sæsonstartsmails er 

sendt ud. Vi glæder os. 

Som oplæst på Ungdoms Årsmøde! /Christian H.V. 

 


