
Frederikshavn Sejlklub 

Ungdomsafdelingen, beretning for sæson 2018 
 

Samarbejde med Strandby Sejlkub 

Vi startede med et koordinerede møde i Strandby hvor der blev aftalt at køre fælles træning, på den måde 

at hver mandag var i Frederikshavn og hver torsdag i Strandby kl. 16-19 

Det gav samlet set ikke flere sejlere, og det var kun ganske få sejlere som tog med hen til den anden klub. 

Det gør at vi for kommende sæson har planlagt igen at træne 2 gange om ugen i Frederikshavn, hver tirsdag 

og hver torsdag. Med første gang torsdag efter Påske.  

Vild med Vand 

Havde vi ikke, men havde åbent hus med joller og kajakker i vandet til de 2 Liga Stævner  

Sommersejlads, sidste uge i sommerferien i Frederikshavn 

Vi havde sammen med Strandby Sejlklub arrangeret 3 dages aktiviteter på vandet. Det var nogle friske 

unger som havde 2 dage i Frederikshavn, og den sidste dag i Strandby hvor vi havde sjov fra Stranden.  

Stævner 

Nils Christensen var en tur i England til WM i Weymouth Tera klassen, Nils planlægger deltagelse igen i år til 
WM som afholdes i Ljungskile i Sverige. 
 

Yougsters 

Horsens i foråret og Oure i sommerferien 

Grej 

Vi har i 2018 undgået knækkede master og andre store skader. Det ses i regnskabet hvor omkostning til 

vedligehold er helt i bund. 

Det er en ønske at vi investerer lidt i hoved sikkerhed, og påtænker at købe nogle hjelme så de helt nye 

sejlere ikke mister lysten når der bommes 

Dernæst er et par mere af den nye selvlænsende optimistjolle i PE plast med på ønske listen. Den er meget 

robust og tåler at sejle imod forhindringer uden at der bliver slået hul i skroget. Den perfekte jolle til den 

helt nye og usikre sejler. Det giver også meget mere ro på for de voksne i følgebådende som ikke længere 

skal være bange for skader på optimistjollen. 



Når ungerne bliver omkring de 15 år er det et ønske at de kan sejle i en større jolle eller J70 – vi mangler 

noget grej til ungerne når den vokser ud af Tera og Feva jollerne. 

Den store hus blev malet, og der er levet sorteret og ryddet op, så der er meget pænt inde. 

Dumbo sejlads blæste væk. 

Vi havde kørt traileren med joller over på den store havn til byjubilæet, med forventning om at kunne få 

jollerne i vandet, med det blæste for meget hele den weekend, så dermed blev der heller Dumbo sejlads.  

Nord østjysk Kreds 

Søren Rahbek er stadig med i bestyrelsen, vi fik tilskud til sommersejlads.  

Der er tanker i DS om at nedlægge kredsene, kommentarer hertil modtages gerne.  

Tilskud 

Klubben er tilmeldt foreningsstøtte ordningen ved XL-Byg i Elling, hvor man som kunde kan tilmelde sig at 

støtte en forening. Det koster ikke noget som kunde, men XL-Byg giver 1 % (0,5% ved erhverv) af kundens 

køb på konto til Sejlklubben. Derfor en kraftig opfordring til at købe via konto – de støtter os når vi støtter 

dem 

Slut 
 
Til sidst vil jeg gerne takke alle dem som har givet en hånd til klubben for at få sejlet igennem sæsonen. 
Vi skal jo huske at klubben kun har grej og faciliteter, men at kvaliteten af indholdet kommer gennem 
samarbejde og hjælp til hinanden.   
 

Tak for en dejlig sæson 

 


