
Sæson 2019

Beretning fra surf/ungdomsafdelingen



Marts 2019

Foredrag med Birger Elmedal

alias KAJAKMANDEN.



April 2019

Indkøb af nye svømmeveste. 

Veste der er mere end 10 år skal kasseres.

Oprydning i surfskuret



April 2019

Surfsejl flyttet til skur under klubhuset.



“En ristet med det hele… tak”

Socialaktivitet ved sommerpause og sæsonafslutning



Sæson 2019 – hvordan gik det?

Afdelingen har oplevet en positiv udvikling med en lønnet træner, som er fast 

ankermand. Det giver langt bedre mulighed for at støtte og udvikle eleverne, som 

er stort set umuligt med skiftende trænere.  

Der er nu overskud og ressourcer til at reparere det ødelagt grej. 5 SUP brædder 

er repareret i denne sæson.

Ny aktivitet i optimist/jolleafdelingen – Lars Vorkamp blev træner i slutningen af 

sæsonen.



Strategiplan for 
ungdomsafdelingen 

2020



Mål:

Flere lønnede trænere i surf/ungdomsafdelingen

Argumentation:

Udviklingspotential for afdelingen

Stærkere fast base – flere senior trænere ønsker ikke at fortsætte



For at fremme udviklingen af afdelingen planlægger vi nye aktiviteter, 

der skal tiltrække nye medlemmer og fastholde de nuværende

Familie surfing – weekend surfing for børn og voksne

Senior surf – hverdagsaftner

Girls go windsurf – som navnet antyder et arrangement kun for piger 

Promovering i fritidsklubberne i området. Uddeling af flyers til klubberne i Jyllinge, 

Ølstykke og Stenløse



Familie surfing  og Senior surf

Familie surfing – weekendarrangement for  børn 
og voksne. Primær målgruppe er familier – let 
øvede og nybegyndere

Promovering via Facebook annonce 

Senior surf – hverdagsaftner. Arrangement der 
henvender til de voksne surfere i klubben. 
Uformelt arrangement på ikke-træningsdage. Grill 
og hygge efter træning



Girls Go Windsurfing

Vi ønsker at tiltrække flere piger til afdelingen. 
Særskilt arrangement der kun henvender sig til piger. 
Inspiration fra arrangement Lars Helmersen afholdte.

Et heldagsarrangement med aktiviteter på vandet. 
Primær målgruppe er piger fra 13 år og opefter.

Promovering via Facebook annonce og andre sociale 
medier. 



Uddeling af flyer

Promovering i fritidsklubberne- Vi 

har faktisk allerede en flot flyer som 

vi vil bede fritidsklubberne i området 
om at udstille



Økonomi

Som det fremgår af budgetoplæg for 2020, så forventes er 
driftsunderskud på kun 8.000 DKK ved ansættelse af 3 lønnede 
trænere.

En vigtig forudsætning for økonomien er afholdelse af Sommersejlads, 
som bidrager med 22.000 DKK.


