
Frederikshavn Sejlklub inviterer til  

Årsmøde i Ungdomsafdelingen  

Hvem:  Åbent møde for sejlere og andre interesserede  
 
Hvornår:  Onsdag den 9. februar 2022 
 
Tidspunkt:  Kl. 19,00 
 
Hvor:   Junior huset ved siden af Restaurant Nerd, Søsportsvej 14, 9900 
 
 
Dagsorden 
 
 

1. Evaluering af sæson 2021 
2. Ønsker for kommende sæson 
3. Fastlæggelse af plan for 2022 
4. Evt. 

 
 
Bemærkninger til dagsorden 
 
1) 
Der har sidste sæson kun være 3 børn, hvilket betød at der var for få til optimist/jolle sejlads, hvorfor de 
som mødte op har været med som gast på Match28 bådene som de store Martec elever 16+ år sejler 
med.  
Der har ikke været nogen forældrehjælp til de 3 børn.  
 
2) 
Oplæg vil være at sejlads for børn og unge i småjollerne sættes på pause indtil der kommer nogle 
forældre eller andre personer som vil stå for at få børn ud at sejle.  
Sejlklubben mangler en eller flere som sammen kan stå for sejladstræningen for børn. 
 
Martec elever vil gerne have ekstra øve/træning sejlads ud over det som de har fastlagt i skoletiden, vil 
gerne om der kan sejles i Match28 1 – 2 gange om ugen 
 
Match28 både skal gerne sejle med til onsdags kapsejlads  
 
3) 
Oplæg til sejlads hver mandag kun med Match28 både 
Gaster skal være fyldt 13 år 
Sæsonstart efter Påske 
 
4) 
Opsummering fra dette årsmøde bliver en del af beretningen på Sejlklubbens generalforsamling  
 
 
Sejlklubben er vært med kakao, kaffe og kage 

Giv et praj på Facebook eller til Søren Rahbek 22494745 om du deltager 😊 
  



Jolle sejlads i Frederikshavn Sejlklub 
 
 
 
Pris:  Junior kontingent kr. 745,- inkl. Svømning. Tilmelding på klubbens hjemmeside  
 
Hvem:   8 -  12 år, - skal have en voksen med til at hjælpe med det praktiske 
 13 – 17 år, - skal når der er brug for det, have en voksen med til det praktiske 
 18 – 25 år, - skal selv sørge for til og afrigning af bådene   
 
Vi har fokus på at skabe tryghed på og i vandet ved at lære at sejle med alt hvad der kan flyde under 
sikre forhold. Der er altid motor følgebåde med ude på vandet således at hjælpen er tæt på sejlerne.  
 
Sejlklubben har masser af grej som gratis stilles til rådighed under træningen for medlemmer af 
klubben. 
 
Optimist joller 
Tera joller  
Kajakker 
Vindsurf   
2 mands Feva joller 
Europa jolle 
Match 28 både 
 
 
Yderligere spørgsmål så mød op eller kontakt ungdomsleder Søren Rahbek, 2249 4745 
 


