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Snekkersten Skotterup Sejlklub



Agenda

• Orientering om teoriforløb (Christian)

• Planen for første halvdel af sæsonen (Christian)

• Vigtige datoer (Christian)

• Hjælp fra forældre (Johan)

• Udstyr/beklædning (Johan)



Orientering om teoriforløb 



Hvad er det for nogle børn vi har

Generelt arbejder man i optimistjolle med C, B og A sejlere. Den 
klassificering er meget rettet på kapsejlads og modsvarer f.eks. Ligaer i 
fodbold. At rykke op kræver tre placeringer (pinde) i bedste tredjedel ved 
åben konkurrence.

Vi vil gerne understøtte brede også og arbejder p.t. med fire niveauer:

1. Begynder ( D-sejlere)

2. Færdighedssejlere (C-Sejlere)

3. Kapsejlere som er på vej op (C+ sejlere)

4. Kapsejlere på vej mod ”elite” (B-Sejlere)

Hvert niveau har typisk forskellig træning, forskellig forventninger 

til forældre, forskellig udstyr, forskellige sponsorer



Optimistjollesejlads 

• Er en forældresport

• Og det er forældrene der driver fremdrift



Jollefordeling og udstyr

Tager udgangspunkt i tre ting:

• Sejlerens niveau (D, C, C+ og B)

• Sejlerens ambitioner (=kapsejladser)

• Trænerteamets subjektive vurdering

ALLE vores joller er ok og forsvarlige!!!



Stævner
Dato Titel Klasser Sted Deltagere Link

16-17/4 U-12 Træningslejr A, B, C Helsingør http://jollehus.dk/ocd-landslejer-i-helsingoer-14-17-april

16-17/4 Tuneup A, B, C Horsens http://horsens-sejlklub.dk/default.asp?o=7&u=334&s=1286

23-24/4

29/4-1/5 Jysk Rejsebureau Cup A, B, C Egå http://www.egaasejlklubungdom.dk/?p=7437

5/5 Opticup A, B, C Rungsted http://kdy.dk/aktivitet_detail.php4?uniq_id=1586&back=index.php4

14-15/5 Rangliste 2 A, B, C Kerteminde http://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/sailextreme15/

22/5 Jyske Bank Cup A, B, C Snekkersten Alle

28-29/5 Rangliste 3 A, B, C Fåborg

5-6/6

12/6 Skovser Cup A, B, C Skovshoved http://www.skovshoved-sejlklub.dk/klubarrangementer/klubkalender/1253.html

18-19/6

4-8/7 Optimist Cliniques (uge 27) A, B, C Snekkersten Alle

.7/8 ES cup A, B, C Espergærde Alle 

13-14/8 Sejlerweekend A, B, C Snekkersten Alle

21/8 Sletten Cup A, B, C Sletten

27-28/8

4/9 Danbolig Cup A, B, C Snekkersten Alle

10-11/9 Træningslejr i holdsejlads A, B Kolding Sejlklub http://www.sejlsport.dk/nyt/2016/03/proev-kraefter-med-holdsejlads-til-traeningslejre

17/9 Klubmesterskab A, B, C Snekkersten Alle

24-25/9 Harboe Cup A, B, C Skælskør http://www.harboecup.dk/

1-2/10

8-9/10 Hold DM A, B  Søerne København http://www.sejlsport.dk/ungdom/torm-grandprix





Træningslejr

• Vi har arbejdet meget målrettet mod alle fire 
grupper og det er derfor klubben vokser. Vi 
går nu også efter at få flere B-sejlere og 
sejlere på A-niveau og derfor forsøger vi nu 
med elite træningslejr i uge 27. Dette er en 
beslutning foretaget i ungdomsudvalget.

• Alle er velkommen som C+ og B sejlere men 
ikke alle børn vil derhen. Vi vil gerne tilbyde 
attraktiv træning til alle børn lige meget 
hvilket niveau de er på. Vi vil derfor foreslå 
en træning rettet mod D og C sejlere i uge 26. 
Men vi mangler en tovholder! 



Planen for første halvdel af sæsonen

• Vi sejler tirsdag og torsdag

• Skippermøde begge dage kl. 17.15

• Vi samler på gode oplevelser! Derfor bliver 
børnene delt i tre grupper:

1. Helt nye (D)
2. Dem som ikke er trygge ved meget vind, men 

kan sejle (C)
3. Dem som er klar på det hele og kan sejle i det 

meste (C+/B)



Tirsdagstræning

• Træning af tre trænere plus ???

• Træning fordelt på flere hold

• Fokus på forskellige øvelser og træning f.eks. 
gennem leg

• Joller i vandet umiddelbart efter skippermøde. 
Børn skal være 100% klar til at gå på vandet her. 
Forvent at tilrigning minimum tager en halv time 
inkl. omklædning



Torsdags kapsejlads

• Kun kapsejlads! = minimum træning…

• Primært for C+ og B sejlere som vil prøve 
kræfter med det.

• Minimum af hjælp. Vi har ikke landvagt (måske) 
og er typisk kun en følgebåd på vandet

• Vi forventer to små kapsejladser og målet er, at 
de ikke tager mere end en time samlet hvorfor 
børnene skulle være klar til at tage hjem senest 
kl. 19.



Hjælp fra forældre 

• Til- og afrigning af joller - for alle forældre!
• Nybegynder: Forældre rigger til

• C: Forældre og barn rigger til sammen

• C+: Primært selv rigger til, trænere tjekker

• B: Rigger selv til (og kommer selv i/op fra vandet)

• Ekstra hjælp om tirsdagen - meld jer på listen

• Tilskuerbåd for forældre om tirsdagen - kom på 
vandet og se børnene helt tæt på



Tilrigning og søsætning af joller
• Som forældre er det jeres ansvar, at jeres børn er klar til sejlads 

ved skippermødets start - det tager typisk 15-20 minutter at 
rigge til:

1. Jollen tages ned fra stativet og placeres på jollepladsen (stævnen i 
vindretningen)

2. Først ankomne placerer jollerne på en jollevogn tæt på slæbestedet - når 
der ikke er flere jollevogne, så placerer man jollerne på bukke. Vi fylder 
pladsen op fra øst mod vest.

3. Sejl/rig og ror/sværd hentes og placeres i jollen. Masten sættes i (uden 
skøde) - husk mastesikring.

4. Omklædning kan ske i omklædningsrummet – eller hjemmefra.

• Efter skippermødet sættes jollerne i vandet:
1. Jollerne tættest på slæbestedet sættes i først.
2. Forældre er med på broen og holder jollen mens børnene sætter 

ror/sværd og skøde på.
3. Når første hold børn er sendt afsted trækkes jollevognene op
4. Næste række med jollevogne sættes i vandet... osv.

Husk - det gælder ikke om at komme først ud - vi venter på alle!

Lad os med fælles hjælp sørge for, at isætningen bliver god og 
rolig oplevelse ☺

Begyndergrp. (D) C/B-gruppen

Begyndergrp. (D) C/B-gruppen



Modtagelse og afrigning af joller
• Jollerne kommer typisk ind mere "drypvis" - vi vil forsøge at 

give et omtrentligt tidspunkt for hvornår de forskellige hold 
kommer ind.

• Stå gerne klar med jollevogne - og hjælp børnene i den 
rækkefølge de kommer ind.

• Få jollerne op på bukke (fyld op modsat - fra vest mod øst) 
og kør jollevognene ned til slæbestedet igen.

• Jolle, sejl/rig og ror/sværd spules med ferskvand og pakkes 
sammen. Børnene kan sagtens lære at gøre det meste af 
dette - men har brug for hjælp i starten.

Herefter er der (forhåbentlig) en snack eller lidt kage til alle 
de seje sejlerbørn!



Ekstra hjælp om tirsdagen

• Landvagt x2: Tager imod børn, der kommer tidligt 
ind og/eller har behov for hjælp. Har radiokontakt 
med trænerne. Sætter jollevogne og bukke klar til 
optagning, når alle kommer ind.

• "Assistenttræner” x2: Tager med én af trænerne ud 
i følgebåd og hjælper til med mærker, ankre etc.

• Følgebåds-ansvarlig x3: Tager 1-2 tomme 
benzindunke med hjem tirsdagen før, og 
medbringer dem fyldte (oktan 95) senest kl. 17.00. 
Sikrer båd er klar.

• Kage/hygge-ansvarlig x1: Sørger for en snack til 
børnene, når de er kommet ind og har rigget 
jollerne af (30 personer). Tænder evt. op i grillen, 
hvis vi har aftalt fællesspisning.

Planche med datoer: Meld jer på tre opgaver per 
barn…





Tilskuerbåd for forældre

• Ambition: Forældre (og søskende) kan 
komme med på vandet i Storespræl og 
opleve sejladsen tæt på

• Vi har redningsveste til både børn og 
voksne

• Vi håber at et par forældre vil melde 
sig til at blive "tjekket ud" til at være 
bådfører på Storespræl



Udstyr/beklædning - Ifølge trænerteamet

• Hvad skal jeres børn have på?

• Hvad er rart jeres børn har på? 

• Hvad er luksus jeres børn har på ?





Spørgsmål?


