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Kære optimistjolle C, B og A U-12 sejler – vil du være topklar 
til vintersæsonen? Så skal du med på træningslejr i 
Skærbæk den 25-27 oktober. 
 
Skærbæk Bådeklub og Optimist Class Denmark indbyder til en garanteret 
underholdende, lærerig og udfordrende træningslejr, målrettet de nye 
optimistjollesejlere, der er på vej frem. 
 
Træningslejren tilrettelægges og afvikles med øje for de særlige behov, som de helt 
unge optimistjollesejlere har. Den overordnede målsætning er, at alle sejlere flytter 
deres grænser i løbet af weekenden, både på land og vand. For nogen starter det 
allerede med at overnatte ude langt væk hjemmefra, andre er ikke helt trygge ved at 
rigge til selv og måske føles 8 m/s stadig som stormvejr! 
 
Vi har håndplukket nogle meget erfarne trænere til lejren, som er rigtig dygtige til at 
møde børnene i øjenhøjde, kender deres behov og kan hjælpe dem med at knække 
koden til optimistjollesejlads. 
 
Program: 

• Lejren starter fredag 25. oktober 18:00-19:00 i Skærbæk Bådeklubs klubhus 
med velkomst og introduktion, hvorefter sejlerne køres til deres værtsfamilier. 

• Vi slutter søndag 27. oktober 15:00-15:30 i Skærbæk Bådeklubs klubhus 
• Detaljeret program sendes per mail i ugen op til lejren. 

 
Praktisk: 

• Der afvikles to træningspas om dagen afbrudt af frokost på land. Lørdag 
eftermiddag er der planlagt sportsaktiviteter i hal. Hvis vejret bliver for 
voldsomt, vil der blive arrangeret aktiviteter på land. 

• Sejlerne indkvarteres som udgangspunkt privat i grupper af 2-4 sejlere hos 
værtsfamilier, hvor de vil få morgen- og aftensmad og kan få tørret tøj. Alle 
børn skal føle sig trygge, så vi grupperer sejlerne i forhold til alder og evt. 
klubkammerater. Ved flere end 40 deltagere kan vi blive nødt til at tage den 
lokale skole i brug - angiv præferencer i tilmeldingen.  

• Hvis forældre ønsker at gå til hånde i løbet af weekenden bedes I kontakte 
Morten Andersen (se kontaktoplysninger nedenfor). Allergier, særlige hensyn, 
mv. kan adresseres i forbindelse med tilmelding eller ved efterfølgende kontakt.  

 
Deltagere og tilmelding: 

• C, B og A U-12 sejlere som (med hjælp fra trænere og voksne) kan være væk 
hjemmefra en hel weekend. 

• Tilmelding skal ske via dette link senest 13. oktober 20:00.  
• Pris inkl. forplejning, træning mv. er DKK 500 for OCD (Maximus og optimus) 

medlemmer og DKK 700 for øvrige. 
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Læringsmål: 

• For alle sejlere gælder det, at de skal have en underholdende og udfordrende 
weekend, hvor de flytter grænser, skaber relationer til sejlere fra andre klubber 
og styrker deres motivation til at blive endnu bedre sejlere. 

• C-sejlerne vil have fokus på at udnytte vinden optimalt rundt på en bane, lære 
den vigtigste grundteknik ved f.eks. vendinger og bomninger samt blive 
introduceret til hvordan man laver en god start. 

• For B-sejlerne handler det meget om at få endnu mere fart ud af jollen gennem 
bedre teknik (rullevendinger, amerikaner-læns mv.) og optimal placering på 
banen, f.eks. ved træning af starter, mærkerundinger mv. 

• A U-12 kommer også til at arbejde med teknik og fart og derudover taktik på 
banen, f.eks. hvordan man vender fri fra en dårlig start. Vi skal også øve at 
læse vinden og vende rigtigt på vindspring. 

• Vi kommer også til at udnytte, at vi har så mange sejlere samlet, f.eks. 
gennem starttræning og mærkerundinger med mange sejlere på én gang. 

• Der vil blive inddraget video fra vandet i forbindelse med evaluering på land. 
 
Trænere og ledere: 

• Der vil være én træner per 8-10 sejlere kombineret med hjælpere på land og 
vand, så træningen for alle kan få den rette intensitet. 

• Morten Andersen vil være lejr-ansvarlig og tilstede hele weekenden. Derudover 
vil der være et hold af hjælpere alle dage. 

• Forældre til sejlere vil endvidere få kontaktoplysninger på værtsfamilier og have 
mulighed for at møde dem fredag aften ved velkomst. 

• Vi udvider løbende med trænere i takt med tilmeldinger, foreløbig kan vi 
bekræfte følgende: 
 

Anne-Line Lyngsø Thomsen (26) har sejlet på landsholdet i mange forskellige 
bådklasser siden hun var 11, og har bl.a. tidligere været dobbelt europamester i 
europajolle. Senest har hun været aktiv med en OL-kampagne i Nacra-17. Anne-Line 
har masser af trænererfaring fra Kaløvig og nu Skærbæk. 
 
Huskeliste: 

• Komplet sejlklar båd med jollevogn/bukke 
• Sejlertøj der matcher årstiden, dvs. tørdragt, termotøj, hue mv. 
• Skiftetøj til to dage og nattøj 
• Trænings- og løbetøj til indendørs og udendørs brug samt sko til inde og ude. 
• Natbamse, liggeunderlag, dyne/sovepose og pude 
• Håndklæde, tandbørste og tandpasta 
• Badetøj (såfremt vejret bliver helt slemt og vi tager i svømmehal) 

 
Tilmelding: https://forms.gle/xtkQXQqudXyYttz89 

 
Kontaktoplysninger: 
 
Morten Andersen     Anne-Line Lyngsøe Thomsen 
Lejransvarlig      Koordinerende cheftræner 
2992 7553       2234 9533 
mailmortenandersen@gmail.com  alt-002@hotmail.com 


