Surf og Ungdoms afd. 2016
Vi har i surf afdelingen oplevet endnu et år med fremgang i medlemstal. Det er positivt. Vi ser at
medlemmerne starter tidligt, det bevirker at vi ikke har kunnet rekruttere nye træner emner blandt de
tilkomne, dette kombineret med at vi har en del erfarne og driftige instruktører, som naturligt nok skal
videre med uddannelse osv. Så har vi mandefald på denne konto.
I 2016 har vi formået at gennemføre en sæson med aktivitet lige fra stander op til Stander ned. Det er
blevet til 2 gange fællesspisning, og træning hver tirsdag og torsdag hvor vi samler alle klubbens unge til
åben træning i alt hvad der kan flyde (eller burde kunne flyde), det har vist sig at være en god måde at drive
”vandklub”. Vi oplever at de unge finder sammen på tværs af Joller, SUP, Kajak og Windsurf.
Sommersejlads kørte i 2016 med mindre deltager antal end tidligere, men alligevel en succes, som klubben
agter at gentage i 2017.
Vi har haft 3 mand til DM i Windsurfing, Wave og Freestyle. Rasmus Bang-King var med som junior (for
sidste gang) og klarede sig flot. Grundet ændrede sejlads bestemmelser som tillod deltagelse af
udenlandske sejlere, kom der en tysker ind foran Rasmus, som således er noteret for en 4. plads i Freestyle
og 5. plads i Wave, hvilket vi skal være stolte af, Stort Tillykke til ham. Desuden deltog Oscar Helmersen i Arækken hvor der var hård kamp om pladserne allerede i de indledende heat, så Oscar måtte nøjes med en
13 plads i Wave (21 deltagere). (Sidste deltager var undertegnet, som ”Overdommer”)
Surf 2017
I lyset af træner situationen vi 2017 byde på en om organisering af Surf afd. mere om dette når alle aftaler
er på plads.
Lars Helmersen overdrager stafetten som Ungdoms leder til Lars Djernis, på denne måde sikres der en god
kontinuitet i ungdomsarbejdet i klubben, med forankring i Jolle afd. Og med god kontakt mellem surf og de
øvrige tilbud i klubben.
Vi skal fortsat tilbyde træning for alle som ønsker at lære at færdes sikker på vores skønne ”blå legeplads”
uanset hvilket fartøj de vælger at starte i. Målet skal fortsat være at vi udvikler sejlere og klub mennesker,
som både vil bruge fjorden og være en aktiv del af vores klub.
Dette kræver engagement og energi fra alle involverede. Derfor er det med glæde at jeg kan overdrage
ungdoms arbejde til Lars D.

Surf afd. / Ungdoms afd.
Lars Helmersen

