
På Snekkersten Havn er et 
sejlereventyr ved at udvikle 
sig. Der er kommet ny dyna-
mik i vandet og på molerne. 
I denne uge underviser den 
berømte instruktør Cyrill 
Auer fra Schweits i en unik 
træningslejr, der tiltrækker 
børn fra nær og fjern. På tre 
år er medlemstallet blandt de 
yngste sejlere skudt i vejret 
med raketfart fra seks til nu 
40 sejlere. Hvad er det, de 
kan i Snekkersten?

SNEKKERSTEN: Vinden syn-
ger i masterne. Og mens en 
landkrabbe her og der nok 
tænker, at vejret er lige friskt 
nok til at tage en tur ud på 
vandet i dag, så boltrer de 
10-12-årige børn sig bramfrit 
i deres små optimistjoller.

På en omtrent snorlige 
række, som ællinger efter de-
res mor - følgebåden - er de 
nu på vej i havn for at mætte 
maverne og slappe lidt af fra 
styrpind, skøder og sejl.

- Der er nogen i skolen, 
der siger, at det ikke er sport 
at sejle. Men det er det. Man 
får gode maver af at hænge. 
Det er luft, natur, vand og go-
de mavemuskler, siger Anna, 
10 år, optimistsejler i Snek-
kersten Skotterup Sejlklub.

Anna med de tindrende, 
begejstrede øjne i det sejler-
brune ansigt er i disse dage 

en af de 24 børn, der delta-
ger i den særlige optimist cli-
nic, en træningslejr for opti-
mistjollesejlere, som SSSU er 
vært. 

Alle skal kunne være med
Som cheftræner har klub-
ben hyret en af verdens bed-

ste optimisttrænere Cyrill 
Auer fra Schweits. Han er 
med sit ry i internationale 
sejlerkredse et trækplaster, 
der har fyldt træningslejren 
op til sidste plads med opti-
mistsejlere fra klubber langs 
hele kysten. 

- I julen sidste år var vi 

to familier her fra klubben, 
der tog til Dubai, hvor Cyrill 
Auer var træner på en træ-
ningslejr der.  Jeg har sejlet 
altid og ved, hvad der skal til, 
for at blive god. Derfor hav-
de jeg hørt om Cyrill, fordi 
han står for en træning, der 
lige løfter det hele nogle ni-
veauer op. En ekstrem struk-
tureret træning. Men det er 
jo ikke alle familier, der har 
ressourcer til at tage på træ-
ningslejr i Dubai. Så opga-
ven blev derfor at få Cyrill 
her til Snekkersten, så alle 
børnene har en mulighed for 
at være med, fortæller en af 
klubbens ungdomstrænere,  
Christian Stahl.

Om sin egen træning si-
ger den kendte træner Cyrill 
Auer, at han lærer børnene at 
fokusere.

- Når man nu tlbringer al-
le de timer derude på vandet, 
så kan man lige så godt gøre 
det ordentligt. Bare at drøm-
me kommer man ikek langt 
af. Alle skal lægge kræfterne 
i. Både mig og børnene, siger 
Cyrill Auer.

Ny dynamik
Det rygtes, også ud over sej-
lerkredsene, at der sker no-
get stort på havnen i Snek-
kersten. 

Hvad er det, der foregår i 
den lillebitte sejlklub oppe i 
Snekkersten-Skotterup, der 
oplever et sandt medlems-
boom af nye sejlere? Hvad 
er det, de kan? I læhullene 
rundt omkring på molerne 
sidder den ældre skare af sej-
lere og nyder den nye dyna-
mik i havnen.

- Det er lige som for 30 år 

siden, siger de og giver gerne 
en hånd med hos den yngste 
generation.

Følgende tal dokumen-
terer succeen: for fi re år si-
den havde klubben seks op-
timistsejlere. I dag tæller den 
40. For kort tid siden blev SS-
SU offi  cielt certifi ceret som 
ungdomsvenlig klub og så 
højt går bølgerne, at det nu 
mest er et spørgsmål om at 
administrere klubbens egen 
succes og medlemstilgang.

Vædigrundlaget
Èt er at sejle, at være ambi-
tiøs og at træne. Noget an-
det er det menneskelige vær-
di-grundlag, som en succes 
bygger på. Og på havnen i 
Snekkkersten er forældre-
ne ikke i tvivl. De er her og 
har slået tæt ring om klub-
bens aktiviteter, ikke mindst 
på grund af klubbens stærke 
værdigrundlag: SSS er for al-
le.

- Vi insisterer på, at al-
le benytter klubjollerne og 
at der er det udstyr, der skal 
bruges, til alle. Det er et vig-
tigt princip i klubben. Det er 
op til os i bestyrelsen at sørge 
for at fi nde de sponsorer, der 
skal til. Vi stiller det krav, at 
alle forældre involverer sig. 
Man skal ikke være med i 
den her klub, hvis man ba-
re ønsker et sted, hvor man 
kommer for at sætte sit barn 
af. Her laver forældrene alt, 
fra mad til at rense toiletter, 
erklærer Christian Stahl.

Økonomien
Sommertræningslejren med 
en verdensstjerne som in-
struktør koster, inklusive 
hjælpetrænere, ca 36.000 
kroner. Kalkylen var at få så 
mange børn som muligt til at 
deltage, så økonomien kom 
til at hænge sammen. Og det 
gør den. Helt fra Oslo kom-
mer en af optimistsejlerne, 
fordi det er rygtedes, at Cyrill 
er i Snekkersten.

Det er langt fra alle foræl-
dre med optimistbørn, der 
kommer med egen stor sej-
lererfaring i køjesækken. Al-
ligevel er de blevet dybt en-
gageret i klubbens miljø og 
klubbens aktiviteter. For 

nogle har klubben nærmest 
ændret hele deres familieliv.

Overvældende
- For os har det her været 
fuldstændigt overvældende, 
hvor meget vi har oplevet her 
i klubben i de to år, vi har væ-
ret med. At lære at sejle helt 
fra grunden er træning på 
mange plan. Trænerne lærer 
vores børn at komme ud til 
store stævner både i ind- og 
udland. Klubben er enestå-
ende til at tage børnene un-
der dens vinger og lære dem 
de sociale færdigheder. Det 
er sociale færdigheder, det 
er fællesskab. Og princippet 
om, at det er klubben, der ta-
ger afsted til et stævne i Ita-
lien, at det er klubbens joller, 
vi tager med. At det er klub-
ben, mere end den enkelte, 
det handler om, det er klub-
bens DNA, siger forældrene 
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Verdensnavn træner 
24 optimist-sejlere

Om SSSUOm SSSU

• Snekkersten-Skotterup Sejlklub har i mere end 60 år kunnet 
tilbyde unge mennesker fra lokalsamfundet seriøs sejlsport 
med sociale og sportslige visioner.

• Klubben giver de unge sejlere selvtillid og formidle sejlerkund-
skaber; både til de unge der sejler i teams og til dem der sejler 
i enmandsjoller. 

• Stadig fl ere har lyst til at prøve kræfter med sejlsporten. Der 
tiltrækkes børn og unge fra fl ere byer i området. Klubben har 
p.t. mere end 40 aktive unge sejlere, et antal som er vokset 
kraftigt de senere år. Målet er at etablere faciliteter, så mere 
end 60 unge sejlere kan tilbydes træning, lånejoller og ikke 
mindst omgivelser som lader klubben og klublivet være en na-
turlig del af deres hverdag.

• SSSU tilbyder en bred vifte af aktiviteter og faciliteter til junior-
medlemmerne.

• På nuværende tidspunkt ejer ungdomsafdelingen følgende 
både:

• Klubejede joller: 31 optimist joller, 5 Feva joller, 3 yngline, og 2 
29`er joller,

• Klubejede følgebåde: 1 ny RIB (gummibåd), 1 speedbåd, 1 mo-
torbåd, og 1 mindre RIB (gummibåd) og en jolle med påhængs-
motor. Bortset fra den nye RIB er alle følgebåde af ældre dato.

Den verdensberømte sejlerin-
struktør Cyrill Auer fra Schweits 
træner optimistsejlerne hele den-
ne uge i Snekkersten på en unik 
træningslejr.

- Det er helt overvældende, alt 
det vi har oplevet som forældre 
her i klubben i de to år, vi har væ-
ret med, siger Anja Melbye.

Foto: Torben Sørensen 
torben@kalabas.dk

Af Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk 24 børn deltager i den unikke optimist clinic i Snekkersten.

Frisk vind til træningslejren ud for Snekkersten Havn.

Frokost og 24 børn med god appetit efter første del af dagens sejlad-
ser er afviklet ud for Snekkersten.

” Der er nogen i skolen, der siger, at det ikke er sport 
at sejle. Men det er det. Man får gode maver af at 
hænge. Det er luft, natur, vand og gode mavemuskler

Anna, 10 år



Michael og Anja Melbye.
- Hele den energi, der op-

står, når seks sejlere bliver 
til 40 sejlere, på ganske kort 
tid, det er med til pludseligt 
at generere ekstremt mange 
ressourcer og megen energi. 
Vi har ikke så meget hierarki 
her, folk byder bare ind med, 
hvad man kan, siger Michael 
og Anja Melbye.

Glæden skal være med
En anden forældre er den 
professionelle internatio-
nale kapsejler og coach, Jes-
per Radich. Som deltager i 
verdens mest prestigefyld-
te kapsejlads, Americas Cup 
og tilsvarende, ved han om 
nogen meget om træning og 
klubånd og hvad der skal til 
for at skabe en succes. For et 
par år siden holdt han fore-

drag i Snekkersten-klubben 
og her blev han bidt af dens 
setup. Han mener, at en god, 
social ungdomsoplevelse i 
en klub er med til at skabe 
glade børn.

- Børn må gerne præstere 
og være ambitiøse. Men det 
er vigtigt, at glæden er med.

- Det viser sig, at dem, der 
er gode til at håndtere mod-
gang i en succes, til at hånd-
tere de svære perioder, som 
alle elitesportsfolk skal igen-
nem, det er dem, der bliver 
de største talenter. Uanset 
hvad, så kommer alle jo til 
at møde modgang på et el-
ler fl ere tidspunkter. Talentet 
består i at tackle denne mod-
gang, siger han, der selv del-
tog i VM for optimistjoller i 
1990 og dengang blev bedste 
dansker.
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Veninder i deres rette element. Fire Anna´er og en Annabell, alle optimistsejlere.

Der er fuldt hus til den unikke optimist clinic i Snekkersten-Skotterup Sejlklub denne uge med den verdenskendte træner Cyrill Auer ved roret.

- Klubben har det rigtige værdigrundlag, siger den internationale kap-
sejler, Jesper Rudich, der har børn i Snekkersten-Skotterup Sejlklub.

Michael og Anja Melbye samt ungdomstræner Christian Stahl holder en 
pause i den aktive træningslejr for optimistjoller, der holdes i denne uge.

- Et vigtigt princip her i klubben er, at der er ens træningsvilkår for alle 
børnene, siger ungdomstræner Christian Stahl.

Optimistjollerne på vandet i frisk vind.


