Nødsignal fra S.Y.C.s Handicap afdeling!
Vi er i knibe for at finde sejlere, der kan hjælpe os med at bemande pladser som
hjælpere og instruktører i mini12 afdelingen. For at vore handicappede sejlere kan
komme ud at sejle i år, mangler vi 3 eller 4 personer, der kan hjælpe os. Det drejer
sig om at sejle med i vore Twinner, som instruktør, eller hjælpe med at få folk
ombord i bådene og tage imod dem igen, når de har sejlet.
Vi har haft og har en god gemytlig tone og får mange rigtig gode oplevelser i
handicapafdelingen. Desværre har vi måttet sige farvel til gode folk, som loyalt og
med stor entusiasme har slidt og slæbt gennem flere år for at give handicappede
andel i sejlsportens glæder. De folk, vi har givet landlov, er ikke aftrådt af mangel på
interesse, men fordi fødselsattesten efterhånden er blevet for afbleget, så de har
ønsket at tiltræde et velfortjent otium.
Vi har derfor akut brug for tilførsel af nye gerne yngre kræfter, der kan tage over for
de (ned)slidte. Jobbene er 100 % ulønnede, men vi er åben for en diskussion af,
hvorvidt sejltid i vore handicapbåde kunne være vejen frem til at få løst vore
mandskabsproblemer. Vi har brug for at finde folk, der kan hjælpe os onsdage fra kl.
14 til ca. 19.00.
Vi vil gerne invitere til en uformel snak om, hvordan vi skal gøre det fremadrettet.
Det er vort håb, at vore handicappede sejlere, vore hjælpere og eventuelt
kommende hjælpere vil deltage i en uformel diskussion af vore muligheder
Mandag, den 29-5 kl. 1900 i stueetagen i klubhuset
Handicapafdelingen er vært ved øl/vand kaffe og blødt brød
Har i tid og lyst til at hjælpe, så tilmeld jer til Finn H. Larsen, på mobil: 30201523
eller 74426985, i kan også sende en mail til mig pr. mail: finnhl@stofanet.dk.
Vi har måttet indskrænke sejladsen til én dag, onsdag mellem 14 til 18-19. Vi har 11
handicappede sejlere, som ser frem til vort tilbud om sejlads i vore 4 Olsen
Twinnere. Vi har desuden 2 stk Norlin 2,4 mR og 2 mini12’ere, som også trænger til
at blive luftet

Med venlig hilsen
Finn H. Larsen.

