Bilag til beretningen 2013

Junior afdelingen

Af Francis og Bjørn

2013 var et fint år for juniorer og joller.
Året har været præget af generelt godt vejr og derfor har vores fremmøde af unge været
flot. Vi havde ikke under 8 og op til 24 mand på vandet. Følgebådene har i perioder været i
brug alle 3.
Gruppen af unge har været stabilt øgende i løbet af sæsonen. Faktisk fik vi efter
sommerpausen, gang i en del nye med mod på det.
Udvalget med Kim, Francis, Gunner og Bjørn lagde en plan i foråret som vi næsten fik
gennemført.
Opgaver

Periode

 Klargøring af joller  Teoriaftener  Svømmetur til Køge  Tirsdagssejladser
 Hjælp til Håndværker cup  Pontonflåde i jolle området.
 Diplomer og beviser – scoretavler
 Hjælp til DM i Trapez  Markering af gamle sejlrende.
 Klubmesterskab i 3 jolle typer Hvad vi ikke fik gennemført:
 Vinter aktiviteter –
 Forældre uddannelse  Tur til Frederikssund – Skuldelev
 Diplomer og beviser fra DSU

JAN-APR
MAR
7 APR
kl. 1800-2000 2 APR – 25 JUN og 13 AUG – 19 OKT
4-5 MAJ
JUL
AUG
31 AUG-1 SEP
SEP
SEP (Optimist, Tera og Europa)
herunder klargøring af joller med de ældste juniorer.
Løbende.
aflyst grundet sammenfald med Jægerspris festen
ikke alle

Undervisningen har i år primært været gennemført af Kim, Francis og Bjørn samt stabilt
støttet af Andreas i følgebåde.
De ”gamle juniorer” har fået mulighed for nye udfordringer både i form at sjov sejlads –
samt træning – herunder har vi adskillige aftner haft dem med til torsdags sejlads enten i
CHIP (H-båden med Gunner) eller i folkebådene (Kim).
PR - Vi har haft god respons på ven til ven udbredelsen, samt at vi har forsøgt via
FACEBOOK med information. Desuden har vi en mail-kæde til forældrene.
Forældrene har vist sig bedre til at være klar til at støtte – jo mere vi uddanner dem.
Herunder er kakao/kage ordningen efter sejlads også et trækplaster.
Planlægning af 2014 vil foregå ULT NOV 2013.
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Næste år ønsker vi:









Fordobler pontonen ude på vandet samt en fast mini bane omkring flåden.
En ponton ved det ydre slæb til start af joller i den gamle sejlrende.
Broen yderst på molen mangler reparation.
Fjernelse af 2 store sten i den gamle rende.
Nye presenning til Europajollerne
Faciliteter til reparation i sæsonen. Evt en aftale med Ole Pedersen (bådbyggeren)
En eller flere jollevogne til Tera. (2 til rep)
Lyset i containeren – så vi kan arbejde om aftenen også.
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