
Ung-senior møde   30/9-2010 
 
 
Tilstede: 
Thor, Michelle, Mathias, David, Stefan, Lennart, Thomas, Kenneth, Rie, Ole, Erling 
 
Dagsorden: 

1. Indkomne forslag 
2. Andre forslag 
3. Uddannelser (diplomer, andet DS, navigation + praktisk sejlads = duelighed,)  
4. VSK aktiviteter (hjælpetræner jobs, venne besøg, ”prøv noget nyt”, lange ture, 

overnatning, seminar for unge, vintersejladstræning, fysisk træning) 
5. Skole sejlads 

 
Pkt 1+2+4 
De unge har ikke behov for at VSK er et sted, man kan hænge ud, det har de ikke tid til, 
men de vil gerne have fede sejler oplevelser. 
 
Fra ungdomsgruppen ønskes der:  

• Socialt samvær kombineret med sejlads og evt. fysisk træning gerne med 
overnatning i klubhuset. 

• Meget gerne vennebesøg feks hos kajak klubben i Vallensbæk, så man kender 
nogle flere på havnen. Her tænkes på at prøve hinandens både, orienteringsløb, 
vintersejlads og socialt samvær 

• Weekend ture evt i kølbåd gerne med overnatning hos andre klubber  

• Natsejlads for ungdomsgruppen 

• At den sidste 29” også er til rådighed og ikke står på land 
• At vi bevarer det velfungerende ungdomssamarbejde i Køge bugt sejlklubberne 

• Prøve under instruktion at sejle i for meget blæst 
 
Forslag fra bordet rundt: 
-Weekend tur i Match 28erne 
-Langture i kølbådene (der kræves en sejler med duelighedsbevis om bord) 
-Tilbud om at komme med på sejlerskolens aftensejlads onsdag aftener (i november sejles 
der lørdag aften) 
-Ungdomsgruppen kan sejle med på pinsetur 2011  
-Der udvikles fleksibel sejlads, så man kan justere til vejr og vind, og ikke skal møde på 
faste dage og tidspunkter 
-Der etableres kontakt til rigtig gode sejlere, evt lønnede sejlere der instruerer i en 
weekend 
-Prøvesejlads i de større jolletyper, så man kan se mulighederne. 
- der var en længere snak om muligheden af, at Køge Strandpark betragtes som en stor 
klub med speciel afdelinger. Dvs hver klub har sine jolle specialiteter, sejlerne flytter efter 
den klub, der har den jolletype, man vil sejle, man skal bare være medlem af en af 
klubberne. Dette vil give et fællesskab om jolletyper, så man kan sejle imod hinanden.  
-Vi kan lade os inspirere af Furesøen, og fungere som service center for 29” med 
havsejlads, dvs vi skal stille trænere til rådighed, samt lave nogle weekend overnatninger.  
-der er interesse for hjælpetrænerjobs, hvis de ikke ligger samtidig med, at man selv skal 
træne. 



 
-Storjolle centeret er under opstart i VSK. Det betyder, at der er træning i storjoller hver 
søndag kl 9, startende søndag d. 3 september 2010 til sidste weekend i december 2010. 
Dette foregår kombineret med den almindelige ungdomstræning. Trænere bliver Rie + 
nogle andre ind imellem f.eks Jonas Høeg. 
Programmet fra marts 2011 og frem hører vi nærmere om senere. 
 
Pkt. 3 
Lennart tilbyder: koncentreret navigation 5x6 timer på lørdage, start lørdag d. 8 januar 
2011 eksamen lørdag d. 5.marts 2011. Vi inviterer 15+ ungdommen fra de andre klubber 
til at deltage for 600 kr pr elev. Vores egne VSKer får det gratis. Lennart underviser gratis. 
Det koster 200 kr pr elev, der der går til eksamen. 
Der må påregnes hjemmeopgaver. Vi laver en overnatning i klubhuset i forbindelse med 
en af lørdagene. 
 
Den praktiske del af duelighedsprøven tilrettelægges, når skolebådene kommer i vandet til 
april 2011. 
 
Vi forholdt os ikke til DS´s uddannelsesmuligheder. 
 
Pkt. 5 
Vi har dels et løbende FTO samarbejde, og dels har vi haft et skolesamarbejde med 
Egholmskolen. Skolesamarbejdet kan vi videreudvikle til også at gælde andre skoler. 
 
 
Som det fremgår af referatet, er der adskillige bolde, der kan gribes. De bolde det blev 
besluttet at gribe nu er: 
 
Handlinger 

• Kontakt til ro og kajakklubben ang. fælles arrangementer - hvem vil gøre dette?  

• Lennart udvikler tilbuddet om navigation undervisningen for ungdomsgruppen, 
herefter tages kontakt til de andre Køge Bugt klubber 

• Kombineret storjolle og ungdomssejler træning startes (Kenneth og Rie) 
 
 
Referent 
Helle Krogaard 
 
 


