
Mandag Tirsdag Torsdag

Krabbehold 17.00-18.00 V. Dina, Thilde & Stine 

OPTI C 17.15 Marianne, Thomas & Johan S 17.15 Marianne, Thomas

OPTI B 17.00 Troels Pontoppidan & Frederik Bløcher17.00 Troels Pontoppidan & Michael

OPTI A 17.00 Nicklas Boserup & Magnus Bang P 17.00  Johan Sommerlund & Christian Schwartz

Storjoller m FEVA 17.15 Stig Bløcher 17.00 Jakob eller Jonas Bang Pedersen (på skift)

Træner- og holdoversigt 2019
Forår

Krabbehold: For de 5-8 årige børn. Holdet hygger i vandkanten m fiskenet, vandkikkerter og kajakker. Leger med vandtilvænning. 

OPTI C: Begynder-holdet for 7*-12 årige.  For nybegyndere. Her lærer du at sejle - de basale egenskaber. Du lærer hvad tingene 

hedder i optimistjollen, klubbens sikkerhedsregler, basale søvejsregler og lidt om vind og vejr. Træningen foregår inde i 

havnebassinet med enkelte ture til Havnebadet eller Klinten sidst på sæsonen. *Krabbebørn optages fra årgang 2010. Andre kan 

starte hvis de er årgang 2009.

OPTI B: Nu har du lært de basale ting og vil gerne øve dig mere og blive bedre. Du vil gerne længere ud på fjorden og du er klar til at 

deltage i dine første stævner og træningslejre. Øvelserne leges ind i det omfang det er muligt. Undervisningen vægtes 60% læring & 

40% leg. Du har min. sejlet 1 år på C-holdet og du kan sejle kryds. 

OPTI A: Konkurrencehold. Du deltager i rangliste-stævnerne i DK og enkelte udenlandske stævner. Du er seriøs omkring din træning 

og vil forbedre de små detaljer. Træningen er både fleetsejlads og holdsejlads. 



Bemærk venligst at det til enhver tid er den træneransvarlige der afgør hvilket hold man kan deltage på i samråd med sejleren

Storjolle : Erfarne Zoom8, Laser og E-jollesejlere. Nu er du klar til at lave starttræning og fokusere fx på at lave helt perfekte 

vendinger. Du deltager i stævner i DK og har ambitioner om at blive bedre hele tiden. 

FEVA: Da klubben pt har mulighed for at låne 2 FEVA joller, så er der et lille træningshold for feva jollesejlere. Der øves vendinger, 

spiler-sejlads og samarbejdet i båden - alt sammen med henblik på stævne-deltagelse. 


