Beretning fra
Ungdomsafdelingen

Vi har været og er stadig i den heldige situation, at
vi har en flok voksne hjælpere til rådighed. Det er
både til vedligeholdelse, sejlads, følgebåde og
skafning….så en rigtig stor tak til alle, der gav en
hånd med i sæson 16 og givet tilsagn om hjælp i
den kommende sæson.

I 2016 havde vi vores første klubaften den 4.
april.
Det var nok tidligt at komme på vandet, men
vejret var sådan, at det fristede.
Der var ved starten mødt 8 op. I løbet af april kom
der endnu to, som godt ville se, hvad det var for
noget. Inden der var gået en måned, stoppede de
igen.
Vi prøvede med en reklamekampagne med
plakater, som blev hængt op på skolerne og de
steder, hvor der kom børn. Det gav positiv omtale,
men ingen medlemmer.

Planer for 2017.
Vi har indtaget tilbygningen til mastehuset og det
er en stor tilfredsstillelse, at bådene nu er
kommet under tag. Vi henter de joller ud, vi skal
bruge og resten bliver liggende på lager!
I den kommen sæson vil vi bruge tid på at indrette
det, så det kan aflaste sejlrummet.

Ved sommerferien stoppede endnu et par stykker.
Resten fortsatte sæsonen ud, men et par stykker
meddelte, at de ikke ville fortsætte i 2017, fordi
de havde fået andre sportsinteresser.

Som vi møder det tit på vandet, er der bølger med
top og mellem dem bølgedale. Vi starter den nye
sæson i en bølgedal, men det får os ikke til at slå
op i banen. Vi prøver at tænke nye tanker ud fra
slogan’et Vild med vand! Tre fortsætter, men
flere er på vej.

I slutningen af juni / begyndelsen af juli
arrangerede vi en 3-dages sejlerskole. Der var 7
deltagere. Vejret gav desværre ikke mulighed for,
at vi kunne sende børnene på vandet nogen af
dagene, så vi brugte stranden og vandet på en
anden måde. De byggede små både med sejl og
brugte mange timer på at bygge og sejle med
dem, og eksperimenterede rigtig meget. Samtidig
gjorde de et kraftigt indhug på havnens krabber.

Troels og Erik tager sig af træningen/sejladsen og
aktiviteterne. Det er samtidig dem, der tager sig af
den udadrettede kontakt til Limfjordskredsen og
klubberne, som er med her.
Troels har fået doneret en fuld sejlklar Europajolle, som sammen med optimisterne, en 606’er
og store både til fulde kan dække vores behov.

Både i tiden op til sommerferien og efter flaskede
vejret sig sådan, at vi kunne være på vandet i
rigtig mange timer, og der blev sejlet både baner
og langdistance.

Opstarten i år er rykket til søndag den 30. april.
Her er alle velkomne. På dagen vil vi rigge de
joller/både, som vi skal bruge, til, sejle og
afslutningshygge med fællesspisning.
Hvis vejret tillader byder vi også på ture på
vandet.

I august måned havde vi den traditionelle sejlersommerlejr. I år passede det bedst, at børnene
sov hjemme. Så det valgte vi. Forældre og
søskende var inviteret til at være med. Om
fredagen var vi 19 og lørdag 13 deltagere. Vi
havde igen DS’s Aktivitetstrailer, og der blev leget
på vandet, sejlet og råhygget. Så det var en
udmøntning af vild med vand!
Der blev sejlet optimist, en enkelt zoom og den
ene 606’er. Et par gange var der ingen vind, så kun
strømmen kunne flytte en jolle.
I stedet tog vi nogle store både. Det var en god
oplevelse for børnene. Stor båd og være sammen.
Det vil vi dyrke meget mere i den forestående
sæson.

Vi har bemærket, at børn rigtig godt kan lide at
sejle sammen med andre i stedet for at være
alene i en af jollerne……og det har vi tænkt os at
dyrke meget mere.
Vi lægger også op til heldags familie-sejladsudflugter med madpakke, hvor man kan boltre sig
i forskellige bådtyper.
Sommerlejren erstattes i 2017 af ÅBEN HAVNarrangementet, og her vil vi sætte alle sejl til. DS’s
aktivitetstrailer er reserveret.
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