Ungdomskoordineringsmøde (kredsmøde)
lørdag den 3. november 2018 i Haderslev Sejl Club

Deltagere:

Tim Fink, SYC/SejlsportSønderjylland
Mads Flyger, DS
Finn Hansen, SYC
Anette Jessen Møller, SYC
Brian Lybæk Petersen, SYC
Klaus Nissen, FYC
Nicolai Ebbesen, HSC
Allan Petersen, HSC
Gert Schumann, GSF
Tina Broni Ott, GSF
Pia Mosekær, DB
Morten Hørlyck, FB
Maria Sparham, KS
Bent Rasmussen, GSF

1. Valg af referent
Bent Rasmussen blev valgt til at skrive referat.

2. Kort beretning fra klubberne
FB: Klubben har ikke haft en ungdomsafdeling de sidste 25-30 år; men de gamle i klubben var
glade for, at der i år blev afholdt et kredsstævne i klubben.
KS: Har ikke ret mange juniorer og de få der er, tager til Wassersleben og træner med der, da
klubben mangler trænere. Har ikke haft deltagere med til kredsstævnerne i år. Der bliver lavet et
vinterprogram.
SYC: Har afholdt et af årets 4 kredsstævner, som gik godt selvom, der ikke var så mange
deltagere. Har også afholdt et DM med god respons. Starter vinterprogram nu med teori,
svømning og indendørs træning. Har planlagt foreløbig 2 lørdage med vintertræning i november
og december. Klubben har et juniorråd, men det er lidt svært at få dem aktiveret. 5 nye sejlere i
efteråret; men der mangler C-sejlere. Fremover skal der mere fokus på nye sejlere og deres
forældre. Har stået i Borgen med en simulator og påtænker en gentagelse i starten af det nye år.
Aktivitet ifm. Kgl. Classic var ikke så vellykket pga. en lidt dårlig placering. Har haft fælles træning
med DB i 606’ere.
GSF: God sæson i det gode sommervejr med tilgang af nye sejlere – både små og lidt større børn.
Flere piger er kommet til. Har lavet åben Facebook-gruppe ud over den lukkede. 2 aftener med
Aktiv Sommer har givet et par nye juniorer. Gert og Bent var officials ved VM i Aarhus. Gert har
fået sin licens som national baneleder. Har afholdt årets 4. og sidste kredsstævne. Vinterprogram
er klar. Har 30 juniorer, men ingen A-sejlere og relativt få i opti’en. P.t. ikke så mange
kapsejladsprægede sejlere.
HSC: 2018 var meget lig 2017, klubbens juniorer har været repræsenteret ved mange forskellige
stævner. Frafald af 3-4 sejlere og kun 1 ny. Skolesejlads skal fremover være for de mindre klasser,
hvor der er større fremtid for evt. nye juniorer. Arbejder også lidt med voksensejlere, hvor der er

grillaften efter træningen. Har kun 3 – 5 juniorer. Planlægger samarbejde med ASC, der har 6 – 7
juniorer. Ho Bugt Sejlklub vil gerne deltage i nogle af vores stævner og arrangementer. Planlagt
julesejlads i december sammen med seniorerne.
DB: Klubbens 6 juniorer er alle er gået fra opti’en over i Feva. Håber de vil ud til stævner næste
år. Har haft en 606 i SYC efter sommerferien til lidt hyggesejlads. Ingen vinteraktiviteter er
planlagt.
FYC: Er nu oppe på 60 juniorer i alt, heraf 15 nye i indeværende år. Tysktalende børn skal deltage
i danskkursus. Har købt 4 E-joller. Råder over 3 trænere og 4 hjælpetrænere. En RIB skal
udskiftes. 2 store påhængsmotorer er stjålet. Har købt en Albin Express og sælger nu Folkebåden.
Er ved at planlægge næste års sommerlejr og vil gerne have lidt input fra GSF. Grillaften en gang
om måneden for hele klubben. Ikke så stor deltagelse til kredsstævnerne i de andre klubber.
Forældre er måske lidt nervøse, hvis de ikke kan dansk, hvilket dog ikke er et problem i vores
område. Måske kunne det hjælpe med fælles transport og overnatning. Bruger Whatsapp til
kommunikation, da alle ikke er på Facebook.
HB (iflg. Brian): Har solgt ud af en del materiel, men ikke det hele og håber at kunne få gang i
noget igen til næste år.

3. Evaluering af Sønderjysk Open 2018
4 stævner afviklet med generelt lidt for få deltagere, men ellers god respons omkring stævnerne.
Stævnet i Fynshav lå måske lidt for tæt på sommerferien, hvilket kunne være en grund til det lidt
lave deltagerantal.
Forslag om at fremstille et fælles banner til at hænge op i den klub, der skal afvikle et stævne, så
klubbens øvrige medlemmer er orienteret om, hvad der foregår – Tim er tovholder på dette.

4. Evaluering af StartCup 2018
Hot Dog Cup gik fantastisk med mange deltagere og godt vejr. Til gengæld var det lidt småt med
deltagere til Dam Cup sidst på sæsonen.
P.t. er der ikke så mange nybegyndere i klubberne og pga. mange stævner, vil der naturligt nok
være et fravalg af nogle af stævnerne.

5. Evaluering af Sommerlejr 2018
Der deltog 54 juniorer og godt 100 deltagere i alt. Lejren var begunstiget af godt vejr og fik i
øvrigt ros fra deltagerne. Dog havde GSF glemt en lille erindringspokal som bevis på deltagelse i
lejren, hvilket bør huskes fremover. Men ellers som ønsket en god blanding af sejlads og sociale
aktiviteter.

6. Evaluering af aktiviteter med tilskud fra SejlsportSønderjylland
Der ydes km-tilskud fra kredskassen til kørsel af fælles gummibåd til ranglistestævner m.v.

7. Vintertræning 2018/19
SYC har planlagt foreløbig 2 lørdage, 17. nov. og 1. dec., hvor Julie Havn vil forestå træningen,
primært for opti og Zoom8.
Derudover forventes det at tilbyde nogle lørdage i det tidlige forår med Rasmus Lumbye som
træner.

8. Nyt fra DS – Mads Flyger
Husk tilmelding til vinterkurser – der er snart ved at være fyldt op på den store kursusweekend i
Dalum sidst i januar.
Klubkonference og kapsejladslederseminar afholdes i Vingsted den 16. – 17. november 2018.

9. Sønderjysk Open 2019
1.
2.
3.
4.

SJO 25. – 26. maj i SYC.
SJO 15. – 16. juni i DB.
SJO 24. – 25. august i FB.
SJO 7. – 8. september i GSF.

10. StartCup 2019
Hot Dog Cup 22. juni i HSC.
Nicolai og Allan tænker over, om der evt. kan bygges noget for Feva’er ind i stævnet.
Dam Cup 31. august i HSC.

11. Holdsejlads 2019
DM for holdsejlads afholdes den 5. – 6. oktober 2019.
Mads kommer med et lille oplæg omkring dette på næste møde.

12. Sommerlejr 2019
I FYC den 28. juni – 1. juli.
Planlægningen er i fuld gang og tilmeldingen bliver som sædvanlig via DS.
HSC overvejer lidt, om de skal tage lejren i 2020.

13. Andre fælles aktiviteter 2019
KS sender invitation ud til andre klubber, hvis de arrangerer noget, der kunne være af fælles
interesse.

14. Næste møde
Afholdes i FYC lørdag den 23. februar 2019 kl. 9.00.

15. Eventuelt
Tina efterlyste en fælles leverandør af sejlertøj med logo. Evt. en hjemmeside hvor man kan gå
ind og bestille, så en enkelt person ikke skal stå med alt besværet – findes desværre ikke.
A-sejlerne skal fremover også have bestik som præmie ved SJO. Kredsen køber fælles ind og fra
2019 fakturerer klubberne for udleveret bestik.
Gert ønskede en bedre koordination af radiokanalerne på klubbernes VHF-radioer, så de kan
snakke sammen og passer til DS’ radioer.
Gert opfordrede til at tilmelde sig DS banehjælperkursus selvom det hedder banelederkursus, da
det er en opfølgning på det kursus, der blev afholdt i GSF i foråret.
Der er måske en mulighed for at få Zoom8 EM til Danmark i påsken – og måske kunne SYC være
en oplagt klub til afholdelse af stævnet, hvis de er interesseret.
Tim opdaterer statutterne for SJO, så det tydeligt fremgår, at det kun er sejlere fra Lillebælt
Sydkreds, der kan blive Sønderjyske Mestre.

Referent:
Bent Rasmussen, GSF
Tlf.: +45 20 72 48 22
Mail: bent_rasmussen@youmail.dk

