Velkommen til Sejlklubben SNEKKEN’s Ungdomsafdeling
I har vist interesse for, at jeres barn skal begynde til sejlads. Med dette skriv bliver I
klogere på, hvad vi tilbyder vores juniorer, den praktiske sejlads og meget andet.
Sejlads giver gode oplevelser
Sejlads er en sund og udfordrende sport, der giver jeres børn en bred vifte af muligheder for sjove,
spændende og udfordrende aktiviteter resten af livet.
Hvis I allerede har sejlsporten under huden, ved I naturligvis alt om dette, men hvis det er første gang I eller
jeres børn stifter bekendtskab med sejlsportens verden, vil der helt naturligt melde sig en masse praktiske
spørgsmål. Med dette skriv, håber vi at besvare jeres spørgsmål.
Hvordan foregår undervisningen?
For at jeres børn kan få den bedste start på vandet, starter sejlsæsonen i maj måned med følgende
program:
• Forældrene introduceres for hvordan jollerne rigges til, så det er muligt at hjælpe nye sejlere
• Nybegyndere kommer på vandet, når vejret tillader det. Det skal være trygt at sejle, og
hvis vejret ikke er til sejlads, undervises børnene på land af trænerne i teori eller deltager i
følgebådene
• De fleste børn lærer at sejle i en optimistjolle. Er man for stor til optimisten, begynder
undervisningen i en Feva-jolle, hvor man sejler to sammen
• Træningen varetages af dygtige trænere, som følger med fra følgebåde, tæt på sejlerne
• På land vil en brovagt stå klar til at tage imod sejlerne når de kommer ind. Brovagten vil
desuden hjælpe til på land og holde et vågent øje med sejlerne på vandet.
Skippermøde
Hver træning starter kl. 17.00 med et skippermøde, hvor sejlerne informeres om dagens træning. Sejlerne
skal møde omklædt til skippermødet. Skippermødet er kun for sejlerne.
Lån af joller
Klubben har flere optimist-, Tera- og Feva-joller, som nye sejlere kan benytte. Undervisningen vil give de
unge sejlere en indføring i, hvordan jollerne skal plejes og vedligeholdes.
Forventninger til forældrene
For at give de unge sejlere den bedste oplevelse, kræver det – udover dygtige trænere og god ledelse –
aktive forældre. Forældreopbakning er en meget vigtig del af ungdomssejlsport, og I kan hjælpe, uanset om
I selv er erfarne sejlere eller helt nye i sejlsporten.
Her kan I som forældre hjælpe til:
• Tage del i brovagtsordningen
• Tage del i kage/frugt ordningen
• Vende jollerne ved den almindelige træning og få dem i vandet
• Transportere joller og følgebåd/gummibåd til stævner mv.
• Hjælpe alle børn på havnen.

Hvad skal man have på?
I sommersæsonen sejles i våddragt, tørtop, jollesko, sejlerhandsker og en redningsvest.
Alternativt kan regntøj og gummistøvler anvendes, herunder varmt og behageligt tøj, med god
bevægelsesfrihed.
Sejlads er kammeratskab og fællesskab
I Sejlklubben SNEKKEN prioriterer vi kammeratskabet og fællesskabet højt. Det skal være sjovt at sejle og
hyggeligt at komme i klubben. Derfor vil der være forskellige arrangementer for både forældre og børn i
løbet af sæsonen, såsom grillaftener, sejlads med overnatning og kapsejlads.
Tilmelding
Via formular på sidste side.
Træningstider
Vi træner mandage og torsdage fra kl. 17 til 19 i maj, juni, august og september, dog undtaget helligdage.
Pris
Juniorer (unge op til 25 år): 500 kr. per år.
Ved indmeldelse efter den 1. august, betales halvt kontingent.
Søskende til et kontingentbetalende juniormedlem får reduceret kontingentet med 50 %.
Der udsendes ikke opkrævninger. Kontingentet kan indbetales på klubbens konto i Nordea:
0040- 0550451050 eller på MobilePay: 23646 med medlemmets navn som reference.
Flere oplysninger
Har I flere spørgsmål end dette skriv besvarer, er I velkommen til at kontakte de erfarne sejlere i
sejlklubben, trænerne eller skrive til Ungdomsudvalget på sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Med sejlerhilsner Ungdomsudvalget

Jeg ønsker at blive medlem af Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg
Nedenstående felter skal udfyldes.
Det gælder også for eventuel prøveperiode, da det er vigtigt, at vi har korrekte kontaktoplysninger, ved
behov for kontakt.
Navn

Fødselsdato (dd-mm-åå)

Adresse

Postnummer / By

Telefonnummer

Forældres / kontaktpersons navn

Forældres / kontaktpersons adresse

Forældres / kontaktpersons telefonnummer

Forældres / kontaktpersons mail

Formularen afleveres til første træning, eller sendes forinden til sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

