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Årets gang i Ungdomsafdelingen 2010 

 

Jeg vil gerne på juniorafdelingens - og ikke mindst på Sørens og mine egne vegne - sige tak for alle de mange gode timer vi har 
haft sammen i denne sæson. 

Sæsonen startede med vinterteori på Skærbæk skole, hvor vi blandt andet arbejdede med knob og stik, vigeregler, sikkerhed til 
søs, og forskellige begreber som for eksempel luv og læ, og de forskellige halser. Der blev også strikket et opvarmningsprogram 
sammen så vi kan forebygge skader i muskler og led. 

  
Sjippning i fællesrummet på skolen 

 
Opvarmning 

Vinterteorien blev afsluttet med en tur i Erritsø svømmehal hvor vi øvede at kæntre og rejse 2 optimistjoller i trygge rammer. Vi 
skulle selvfølgelig også se hvor mange sejlere der kan være i en optimistjolle uden den synker.  

Da det hårde arbejde var overstået måtte vi lige have afgjort hvem der er de sejeste: Forældre eller børn - så vi lavede en lille 
kapsejlads hvor jollerne skulle padles med hænderne – forældrene måtte se sig slået i begge sejladser – hvem kunne være i 
tvivl???? 

 

Sæsonstart 

Endelig blev det tid til at komme på fjorden og selvom vandet stadig var så koldt, at pingvinerne holdt sig væk, kom det 
uundgåelige spørgsmål prompte til skippermøder: ”Må vi godt lave kæntringsøvelser?” 

Jeg tror ikke, at vi har haft en eneste sejlaften hvor der ikke har været udtrykt ønske om at kæntre eller hoppe i vandet.  
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Jeg har overvejet at fremsætte forslag om en navneændring til: ”Skærbæk Badeklub” på næste generalforsamling i SBK. 
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Vi har i år indført at sejlerne får et stykke groft brød inden vi går på vandet.  
Tak til DagliBrugesen for en god pris på dette. 

 
Skippermøde 

 
Der blivere mere og mere liv på jollepladsen efterhånden som vi bliver flere sejlere. Vi startede  
sæsonen med 11 sejlere og slutter med 18 – og har tilsagn fra 2 som gerne vil starte til vinterteori. 
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Alternativ sejlads  

 
Bugsering på grund af let vind. 

 
Det er ikke kun forældrene der må lægge blod, sved og tårer i deres børns sport Mads og  
Signes farmor har haft gang i symaskinen og omdannet et gammelt sejl til et perfekt begyndersejl. 
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Speedbåds kørekort 

En af vore vigtigste sikkerhedsregler er at alle følgebådsførere har erhvervet speedbåds kørekort. 

Uanset motor og bådstørrelse. Det var derfor en fornøjelse at se 6 friske forældre melde sig til kurset i foråret. Vi forventer at 
afholde et lignende kursus til foråret – så kom endelig ud af busken…  

 
De stolte Speedbådsførere efter bestået prøve. 

 

Klubtur til Fænø-rundt og Moneymaker i Middelfart 

Det er vores målsætning at arbejde for bredden og skabe dygtige og glade sejlere i vores juniorafdeling. Men vi synes også at 
der er mange gode elementer i at sejle kapsejlads. 

Den 12- 13. juni afholdt Middelfart sejlklub Fænø Rundt og Moneymaker cup.  
Da vi gerne vil styrke sejlernes indbyrdes forhold valgte vi at arrangere en klubtur denne weekend. 

Selvom vejret ikke helt var på vores side havde vi en rigtig god weekend med masser af frisk luft og rå mængder kød på grillen 
lørdag aften.  Der var rigeligt med vind op til 15m/sek i stødene.   

 
Der skulle arbejdes for at holde Fevaen. 

Lørdag gennemførte ca. en tredjedel af sejlerne Fænø Rundt, og C-sejlerne nåede kun lige ud i havnebassinet før de blev sendt i 
land igen. Godt at der var sørget for en Torm-Trailer.  

Den eneste Skærbæksejler der gennemførte var Julie – men ikke uden dramatik – to tredjedele rundt om øen fik Julie pludselig 
vejrtrækningsproblemer og vi måtte have hendes astmamedicin sejlet ud i en fart.  

Efter en kort pause gennemførte Julie Fænø Rundt – sejt gået Julie. 
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Julie for fuld garderobe.. 

 

 
Grillmeister Christian i fuld sving – bemærk den frustrerede Middelfartsejler  
der forsøger at finde et lille hjørne på deres grill.   

 
Vi lægger som bekendt stor vægt på de sociale aspekter af at sejle,  
og vi lader ikke en anledning til lidt hygge gå til spilde… 
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Søndag blev der gennemført en række sejladser for de meget erfarne C-sejlere uden for havnen og de mindre erfarne inden i 
havnebassinet. Rebekka løb med førstepladsen for sidstnævnte - godt gået. (jeg synes dog ikke at kunne huske at hun blev smidt 
i vandet ). 

 

 
C-banen inde i havnebassinet. 

 
Præmieoverrækkelse. 

En super god weekend som vi forventer at arrangere klubtur til igen i 2011.  

 

Fællestræning og stævne på Koldingegnens idrætsefterskole. 

Det er altid sjovt at prøve at sejle imod andre sejlere end man plejer og derfor arrangerede Poul Erik fra Koldingegnens 
Idrætsefterskole og jeg fællestræning hos dem et par gange. Det var en fornøjelse at se vore dygtige sejlere, nærmest sejle i 
cirkler om efterskoleeleverne. 

Efterskolen var i foråret vært ved et Fevastævne af den mere utraditionelle slags, ud over at sejle skulle deltagerne både spille 
badtminton og ro på romaskine. Desværre var særligt romaskinen temmelig fysisk krævende, så vores Joakim og Sara havde ikke 
mange chancer imod de store knægte fra efterskolen. Lærererne på efterskolen gav udtryk for at de ville prøve at finde på nogle 
andre aktiviteter, så det bliver mere fair til næste år. 
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På vej ud til sejladserne til Fevastævne på KIE. 

 

Sommerlejr 

Den første weekend i sommerferien afholdt vi sommerlejr. Vi mødtes lørdag morgen hvor vi slog telte op på græsset foran 
sejlskuret. 

  

Hmmm – hvordan mon den her virker???? 
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Hvis CivilForsvaret løber tør for evakueringsudstyr – kan vi henvise til Søren –  
han har et telt der kan rumme de fleste af Skærbæks indbyggere…. 

Efter tilrigning af jollerne sejlede vi ud til Fænøkalv for at spise madpakker. Der blev selvfølgelig også tid til at bade og gå på 
opdagelse på øen – en enkelt sejler gik så meget på opdagelse at hun sad fast i et krat og måtte have hjælp til at komme fri. 

 
Stranden på Fænø Kalv. 

Da vi sejlede hjemad igen var der så meget strøm at vi havde fjernet os ca 150m fra øen efter en times sejlads og vi valgte at 
trække optimistjollerne hjem efter følgebådene. Det var kun Fevajollerne der havde fartoverskud nok til at kunne sejle hjem 
selv. 

 
Optimister på slæb. 
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Vores nyindkøbte monsterstore badering blev indviet da vi landede i Skærbæk igen hvilket der gik et par timer med. Vi nåede 
også at introducere en ny disciplin i klubben: James Bond. Sejlerne sætter sig på kanten af gummibåden og hopper i vandet 
imens båden er i fart og svømmer i land. Det var et hit. 

Aftensmaden blev tilberedt over åben ild, risen blev dog leveret i færdigkogt stand af vores søde køkkenassistent – tak for det 
Laila. 

 
Aftenidyl på lejrpladsen – bålmaden indtages med den flotteste udsigt. 

Imens de voksne slog maver fik sejlerne hurtigt arrangeret en rundboldturnering som de hyggede sig med i flere timer. 
Flemming måtte dog lige korte deres boldtræ op – det eneste brugbare træstykke de kunne finde var ca. halvanden meter lang – 
lige vildt nok. 

 
Rundbold. 

Det var ikke helt uden protester da de blev sendt over og børste tænder lidt i tolv lørdag aften – men der gik kun 5 minutter fra 
den sidste sejler ramte puden til der var fuldstændig ro i hele lejren. 

Efter morgenmaden søndag morgen kunne vi konstatere at der var fuldstændig vindstille og vi sendte sejlerne ud uden sejl til 
lidt fysisk udfoldelse med pagajer og øser – ikke en ubetinget succes hvis man spørger sejlerne.  
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Hvem kan segla forytan vind……. 
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Så bader vi igen…. 

Alle forældre var inviteret på havnen til middag hvor vi afholdt en forældresejlads i optimistjoller. Nu var rollerne pludselig 
byttet om og Søren og jeg måtte indkassere mange kommandoer særligt: ”træk sejlet ind til hjørnet” og ”kig på dine ticklers” 
blev flittigt brugt.  

Der var meget stor tilslutning til sejladsen blandt forældrene – tak for det. 

 
Gudskelov har vi ikke fået noget erstatningskrav efter forældrenes sejlads ud af havnen… 
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Det er ligesom om optimistjollen er krympet over de seneste 25 år… 

 

Uden mad og drikke……… Efter en sjov sejlads blev der grillet på lejrpladsen til den store guldmedalje. 

 
Trine Pagh kiggede forbi med en kasse is – det vakte stor lykke…. 
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Træner/instruktørgruppen 

Efter sommerferien har vi ansat Niels og Peter som juniorinstruktører. Niels og Peter er et par erfarne jollesejlere som har rigtigt 
meget at bidrage med.  

 

De har endvidere den store fordel at de om nødvendigt kan hoppe over i jollen til sejlerne og vise dem hvad de skal gøre. 

Niels og Peter er nu i fuld gang med at tage duelighedsbevis og de er tilmeldt instruktørkursus1 ved Dansk Sejlunion til vinter. 
Der er fuld fart på de unge mennesker og vi glæder os til de er toptunede til foråret. 

Vi har allerede haft stor glæde af dem i efteråret, men det bliver rigtigt godt til foråret når de selv kan tage en følgebåd. 

 

 
”Hængetræning”  
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Høvdingebold 

Grønlandspatruljen arrangerede høvdingebold på multibanen – hvor vi naturligvis også deltog. Det var rigtigt sjovt at være med 
og jeg håber at der er nogen der vil stå for at stable et sejlerhold på benene hvis arrangementet gentages til næste år. 

 
Sejlerholdet til høvdingebold. 

 
Pletskud… 

 

Havnefest 

Da vi gerne vil være mere synlige i byen og også gerne tiltrække lidt flere sejlere valgte vi at købe en stadeplads til 
kræmmermarkedet ved havnefesten. Vi havde både optimister og en Feva på vandet og kunne tilbyde prøveture til byens børn 
og unge.  

En enkelt detalje vi nok skal huske til næste år er nogle regnbukser – det var helt tydeligt ikke alle der syntes at det var fedt at 
rende rundt med våd buksebag efter sejlturen. Men sådan er det – der dukker altid noget op som skal være anderledes, når man 
starter noget nyt op.  

Det blæste forholdsvist meget den dag og dette forklarer nok den begrænsede interesse for prøveture. Vi er i udvalget enige om 
at gentage arrangementet til næste år. 
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Vores stand til havnefesten. 

 

Danske Bank Cup 

Weekenden 11.-12. september afholdt vi Danske Bank Cup. Til trods for nogle trælse vejrmeldinger, samt morgenregn, var 
vejrguderne virkelig med os denne weekend. Regnen stoppede inden skippermøde og det var lunt hele weekenden. Vi fik 
afviklet en masse sejladser og der var som sædvanlig en fantastisk god stemning på havnen og på vandet. 

 
Morgenmad for officials og Skærbæksejlere 
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Der blev sejlet tæt. 

 
Dommeren (Allan fra Middelfart) afholder Skippermøde. 

 
Igen i år et stort felt på C-banen – flot. 
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Der bliver tjekket sejl-trim til den store guldmedalje. 

 

 
C-banen bliver med vilje lagt tæt på molen – så forældrene kan følge med fra land. 

Det var en stor fornøjelse at opleve den enorme forældreopbakning – alle deltagende sejlere samt forældre og søskende deltog i 
fællesspisningen lørdag aften. 

 
Så spiser vi igen – Klubhuset emmede af liv da både Skærbæk, Middelfart og Fredericia Sejlklub spiste samtidig. 
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Det eneste der var lidt ”nederen” (et udtryk jeg har hørt på jollepladsen ) var et par vandaler som bedre kan lide sølvfarve end 
de kan lide rød maling – havde de så bare malet hele sejlskuret. Tak til Surfafdelingen (Henrik) for hurtig udrykning med pensel 
og malerbøtte. 

Et super fint arrangement som vi har fået flere positive tilbagemeldinger på fra andre klubber. 

 

Torm enkel Kapsejlads 

Bent og Babak var i foråret på kursus ved Dansk sejlunion i disciplinen: Afholdelse af Torm Enkel Kapsejlads. 

Frugten af dette kursus kunne vi nyde tirsdag d. 28/9 hvor de to herrer både fik afholdt skippermøde og afviklet sejladser i flot 
stil. Vi glæder os til at I gentager succesen til næste år, og vil samtidig opfordre alle interesserede til at melde sig næste år. 

 
Trængsel ved startlinjen. 

 
Baneleder Bent holder styr på placeringerne. 
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Som sædvanlig: Højt humør og glade smil.. 

 

Klubmesterskab 

Et klubmesterskab skal der til og stor var skuffelsen da vi landede på havnen lørdag morgen – det blæste en halv pelikan.  

Efter en hurtig rekognosceringstur til Agtrupvig, besluttede vi at flytte sejladserne derover, da der var rimelig læ derovre. Det 
blæste stadig temmelig, meget men der var ingen bølger, hvilket gør det meget lettere at sejle. 

 
Alle optimistjollerne blev bundet sammen og trukket til Agtrupvig i meget adstadigt tempo.  
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Opti-sejlerne kom ombord på Christian og Meretes sejlbåd og fik en fin tur for motor. 

 

 
Fevaerne sejlede naturligvis selv derover – godt gået. 

 

 
Tilrigning på ”Åbent hav”. 

Efter 2 spændende sejladser blev dommerbåden invaderet af sejlere og enkelte magelige følgebåds-folk dette var et af dagens 
store lyspunkter: madpakker.  
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Det var ikke uden misundelse flere af de ombordværende overværede Babak  
pakke den picnickurv ud han havde fået med hjemmefra. 

 
De mere hardcore følgebådsfolk som ikke kan få nok af små hårde tofter. 

Da maverne var fyldte kunne sejladserne fortsætte.  
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Der skulle hænges i støddene. 

 
Øserne blev brugt flittigt. 

 

Efter yderligere 2 sejladser blev det tid at vende stævnen mod Skærbæk. 
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Sofie, Rebekka, Benjamin og Terese valgte selv at sejle hjem hvilket er vildt sejt – bølgerne var faktisk temmelig store ude midt 
på fjorden. Sejt unger!!! 

 
øøøøøv skal vi nu ha kage igen…. – det er en replik I alle skal lære inden næste sæson. 

 
Præmieoverrækkelse 

 

 
En god gammel tradition i sejlsport: Vinderen skal i vandet.  
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Og der er ingen kære mor selvom man har skiftet tøj. 

 

Nu kan vi jo godt lide at hygge os i Juniorafdelingen så selvfølgelig mødtes vi til fællesspisning i klubhuset om aftenen. Tak til 
Flemming og Laila, Lone og Peder, Merete og Christian, Lene og Bent for en fantastisk omgang Svensk Pølseret. 

 
Så spiser vi igen igen… 
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Til sejlerne: I er nogle fantastiske unger som fungerer rigtigt godt sammen uanset alder. Det er en fornøjelse at se hvordan I 
store tager jer af de yngre samt mindre søskende. Bliv ved med det. 

 

 

Afrigning 

Tirsdag d. 5/10 mødtes vi på havnen til afrigning. Da der var stor tilslutning til arrangementet blev vi færdige med alle opgaver 
tirsdag aften og kunne slutte sæsonen. 

 

Vintersejlads 

Sofie, Rebekka, Therese, Sara og Joakim har meldt sig til vintersejlads i Middelfart.  

Det foregår fra 9.00 til 13.00 en enkelt lørdag om måneden. Vi var af sted den 13. november og jeg synes at det var både 
hyggeligt og velgennemført. Der er både tid til sejlads og socialt samvær. 

 

Nu mangler vi bare julebad og julefrokost som løber af stablen den 27. november. Vi glæder os. 



28 
 

 

Forældreropbakning 

Der bliver fra mange foreninger ofte udtrykt frustrationer over manglende forældreropbakning. Vi er i Ungdomsudvalget enige 
om at I alle skal have et klap på skulderen for den store opbakning vi har oplevet. Både når det gælder træningsaftner, 
forældresejlads, Danske Bank Cup, afrigning samt diverse vedligeholdelsesopgaver. Tak for det. 

 

 
Swen har fået sat skik på vores græsareal i efteråret. 

 
Bent og Babak var hurtige til at melde sig til at lægge fliser i den  
bagerste del af skuret. Det ser ud til at bent var  på det ledende  
niveau og Babak på det udførende.   

Tak til alle for et fantastisk år – vi glæder os til næste sæson. Vi ses i slotsøbadet. 

Mange sejlerhilsner 

Kim Sund Christensen  
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Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til dem der har hjulpet os i denne sæson. 

Skærbæk Smedie 

 

Motorbeslag så vi kunne benytte vores gamle langbenede motor på den 
nyindkøbte RIB. 

Swen Wentker      

 

Swen har doneret en  
plænetraktor til juniorafdelingen 
 

Dagli brugsen skærbæk 
 

 Landstykker til alle sejlaftner til spotpris 
50% rabat på alle varer til Sommerlejr og Danske Bank Cup 

Købmandsgården i Skærbæk 
 

 

Gratis morgenbrød til officials og skærbæksejlere til Danske Bank Cup  

Danske Bank  

 

Økonomisk tilskud til Danske Bank Cup 

Palby Marine 
 

Jakker til trænere og juniorudvalg for større synlighed på jollepladsen. 
Præmier til alle sejlere til klubmesterskab 
Plakater til hvervekampagne 

Quorning 

 

Diverse tovværk, handsker, reparationsmaterialer 

Fauerby 

 

Materialer til ny bund i Dokken 

Martin Oslender  Martin investerede en hel weekend i at reparere Dokken uden i øvrigt at 
have tilknytning til juniorafdelingen. 

HR sejl  
 

 

Reparation af Fevaspiler 

Ejner Hessel A/S  Brugt Stålskab til opbevaring af værktøj og udstyr. 
Diverse gaver til lotteri. 

Thule 

 

Rabat på diverse trailerdele samt bådtrailer. 

Sharwarma 
 

Rabat på ”Børnemad” til julefrokosten. 

 

Da vi (endnu) er en mindre klub med begrænsede midler har jeres støtte været uvurderlig for os. 

Vi håber at kunne ”trække på jer” igen til næste år. 

Tak for hjælpen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kim Sund Christensen 
Ungdomsafdelingen - Skærbæk Bådeklub 

E-mail: kim@kimsund.dk 
Mobil:  61666513 
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