Ungdomsafdeling
Velkommen til nye sejlere og deres
forældre i Flensborg Yacht Club

Ewoldtweg , 24944 Flensburg, Tel. 0461-3 51 17
www.flensborg-yacht-club.de

Velkommen!

Vi byder dig og dit barn velkommen i Flensborg Yacht Club.
Vi vil gerne med den lille folder informere om både nogle
praktiske og nogle mere generelle ting. Flensborg Yacht
Club ungdomsafdeling har som målsætning at lære børn at
sejle, at give dem færdigheder til deltagelse i kapsejlads og
styrke deres sociale udvikling. Færdighederne på vandet
søges opnået ved kvalificeret undervisning, der gennem en
grunduddannelse skal give børnene tryghed og glæde ved
at sejle. I den videre udvikling tages hensyn til både alsidighed og det sportslige aspekt. Det sociale miljø skabes af forældre, trænere og børn i forening med engagement og motivation for at give børnene trygge rammer at udvikle sig i.
Ved forældrenes engagement forstås, at alle forældre yder
en aktiv indsats i ungdomsafdelingen.
Hjertelig velkommen.
Med sejlerhilsen
Flensborg Yacht Club
Ungdomsafdeling.
Kontakt:
Ungdomsleder Torsten Arne Bruns
tlf. 0177 14 20 84 1
Mail: ungdomsleder@flensborg-yacht-club.de
Cheftræner Anne Asmussen
Tlf. 0176 24 74 08 05
Mail: cheftraener@flensborg-yacht-club.de

Sikkerhed til søs:

Vi lægger i Flensborg Yacht Club stor vægt på sikkerheden
omkring børnenes sejlads. Klubben anser det for at være en
meget vigtig del af opdragelsen som sejler, at børnene hele
vejen igennem får en sund holdning til sikkerhed til søs. Vi
har ikke mange, kun nogle få og til gengæld vigtige
sikkerhedsregler:
Klubben forudsætter, at forældrene selv er ansvarlig
for at børnene kan svømme mindst 200m (i svømmehallen) uden svømmeveste på. Hermed sikrer vi, at de
kan håndtere en tur i vandet, med svømmeveste på,
uden at blive forskrækket. Under sejladsen bæres altid
svømmeveste og man bliver efter en kæntring ved
båden!

Al sejlads foregår med svømmevest på. Jollerne er synkefrie, dvs. i stand til, i bordfyldt stand, at kunne bære en
voksen.
Al organiseret træning foregår med ledsagelse af mindst 1
af klubbens ledsagebåde.
Sejlads uden for træningstiden kan, på forældres ansvar og
tilladelse foregå, når der er mindst 2 sejlere og sejladsen
foregår indenfor et afgrænset kystnært område. C-sejlere
må kun sejle havnen.
Hvis et barn sejler alene, er det forældrenes ansvar at
holde opsyn. Det tilrådes kraftigt, at man rådfører sig med
træneren inden der sejles uden for træningstiderne også
med hensigt til brug af ledsagebåd.
Eventuel vintersejlads foregår med sikkerhedsmæssige
forsvarligt beklædning, dvs. tørdragt og fiberpels eller
lignende.

Tirsdag og torsdag sejlere

Tirsdagssejlere er:
Sejlere på begynder niveau - normalt 1. års sejlere, evt.
også yngre 2. års sejlere.
Torsdagssejlere er:
sejlere på fremskredent og øvet niveau og indehaver af
ydermere sejlerdiplom 1+2+3.
Sejlerne rykker op i næste kategori iht. deres evner og
færdigheder. For en-personers jolle findes der seks
sejlerdiplomer, og de kan tages på cirka to år.
De første seks foregår over en periode på to sæsoner. Først
kommer sældiplomet (det første efterår), så søløve (om
vinteren), delfin (om foråret), sejler 1 (det andet efterår),

sejler 2 (den anden vinter) og endelig sejler 3 (det andet
forår).
Efter det sidste diplom er man klar til at sejle uden trænere,
og derefter bliver de sidste fire diplomer, som er lidt mere
konkurrenceorienterede, taget i løbet af de følgende to år.

Storjolle- og kølbådsejlere

De støre og mere erfarene sejlere har mulighed for at sejle
storjolle og sejle med på vores Folkebåden. Vi har tre FEVA,
en Hobby 405 og en 470’er, som benyttes til træning og
kapsejlads. Sejlerne opnår deres færdigheder med Dansk
Sejlunions to-personers jolle Diplom 1, 2 og 3.

Årets gang som sejler

Der sejles tirsdage og torsdage aftener fra kl. 16.30 til ca.
kl. 18.00 og af og til lidt længere på lune sommeraftener.
Forårssæsonen ophører, når skoleferien starter. Herefter er
der fri sejlads på eget ansvar som tidligere nævnt. I ferien
er der varierende tilbud om sejlads. Følg med på vores
hjemmeside.
Efterårssæsonen starter, når skoleferien slutter. Herefter
sejles der tirsdage og torsdage indtil efterårsferien. Når
sæsonen slutter gør vi i fællesskab bådene færdig til
vinterhi.

Familiesvømning

FYC tilbyder fri svømning i Padborg svømmehal om søndage
kl. 10.00- 12.00 fra oktober til marts. Alle FYC’s medlemmer
og deres familie kan deltage for et mindre beløb. Se også
aktivitetskalenderen på FYC’s Hjemmeside.

Køb af optimistjolle

En ny jolle er dyr. Vi anbefaler, at de nye sejlere det første
år sejler i en af klubbens joller. Dels for at se om interessen
holder, dels fordi, det første år undertiden kan være hård
ved jollen.
Ønskes der at købe en egen båd, så er der mulighed for at
vi kan rådgive interesserede ved køb af en ny eller brugt
optimistjolle, helt efter behov.

Klubjoller

Klubben disponerer over et antal joller, som fortrinsvis lejes
ud til Opti- og jollesejlere. Når man har fået udleveret en
klubjolle, har man ansvaret for den, indtil den afleveres
igen ved sæsonens slutning, hvor den skal tilbagelevers i
samme stand, nyvasket og nypoleret. Eventuelle skader
skal være udbedret håndværksmæssigt korrekt, mens
normalt slid selvfølgelig accepteres. Undtagelsesvis kan
klubben disponere over udlejede joller ved åbent hus
arrangementer o. lign. Klubben overtager i de tilfælde det
fulde ansvar for jollen. En udlejet jolle kan fra klubbens side
undtagelsesvis inddrages, hvis man ikke har været til
træning på hinanden følgende gange uden at have givet
besked om fraværet.

Forsikring

FYC’s medlemmer er forsikret via SdU, som har tegnet
kollektive forsikringer for landsdelsorganisationerne og de
foreninger, der ikke er medlem af Landessportverband:
1. Ulykkes-/invaliditetsforsikringen, der dækker ved
ulykker under en aktivitet, arrangeret af foreningen eller
SdU, på den direkte vej til og fra aktivitetsstedet.
SdU betaler præmien. (NB: Behandlingsomkostninger
afholdes af den enkeltes sygeforsikring! Ved bilulykker skal
den skyldige bilists bilforsikring træde til!)
2. Ansvarsforsikringen, der dækker ved skader, når
ansvaret kan placeres ved foreningen. Sker der skader på
jollen, kontaktes SdU gennem ungdomsafdelingens leder
som besigtiger skaden, hvorefter det praktiske aftales.
OBS: Sejlere med egen jolle skal have en egen betalt ansvarsforsikring.

Priser

For at være medlem af Flensborg Yacht Clubben’s
ungdomsafdeling betales et årligt beløb på 44,00€. Betaling
for træningsaktiviteter og ansvarsforsikring er indeholdt i
det ordinære kontingent.

Sponsorer

Ungdomsafdelingens økonomi er baseret på et medlemskontingent, men også på sponsorater fra firmaer, virksomheder og ikke mindre fra sejlunionerne på begge sider
af grænsen. Firmaer kan udforme logoer på klubjoller og sejl.

Beklædning

Som i mange sportsgrene er der næsten ingen grænser for,
hvad man for penge kan købe af smart beklædning. En stor
del af det har selvsagt sin berettigelse, men man kan i
starten sagtens klare sig med et almindeligt regnsæt, et par
gummistøvler med skridsikker sål og en svømmevest (en
redningsvest uden krave). Alle nybegyndere kan låne en
svømmevest af klubben i starten. I den varme del af
sæsonen er en våddragt god at sejle i. Især i den kolde del
af sæsonen foretrækker mange sejlere en tørdragt, som
ofte kan købes brugt i god stand.
Husk altid varmt skiftetøj og håndklæde og sko. Er vejret
ikke godt, bliver man let våd på vandet og er vejret godt,
har børnene for vane at blive det alligevel. Optimistsejlere
har det tilfælles at de holder af vand…

Forældresamarbejde

Klubben gør sit bedste for at introducere nye sejlere og
deres forældre og alle er meget velkomne. De mere erfarne
sejlerforældre kan ind imellem synes fortravlede, men
hjælper meget gerne til med råd og vejledning. Det er ikke
en betingelse for at sejle optimistjolle, at alle forældre er
aktive, men da afdelingen drives ved frivillig arbejdskraft,
må det erkendes, at den kun kan fungere med en aktiv
forældrekreds. Det skal understreges, at man sagtens kan
være aktive forældre uden selv at være sejler eller kende til
sejlsport. Med lidt praktisk sans og et åbent sind kommer
resten af sig selv.
Brovagt: For at sikre, at der altid er nogle voksne tilstede,
når børnene skal af sted på vandet og kommer ind igen,
laves der hvert år en vagtturnus blandt forældrene.
Forældre til nybegyndere får først vagt efter sommerferien
og typisk sammen med mere erfarne forældre.

Hovedklubben

Ungdomsafdelingen er en del af Flensborg Yacht Club, der
har ca. 200 medlemmer og er tilsluttet Dansk Sejlunion,
Deutscher Segler Verband og Landessportverband.
FYS’s klubhus er beliggende i Fahrensodde i Flensborg.
Mange optimistforældre vælger imidlertid selv at blive
medlemmer af Flensborg Yacht Club, for at støtte klubben
og vise interesse for sagen.
For at være fører af en af klubbens ledsagebåde, kræves
der medlemskab af klubben, et speedbådskørekort (SBF-

See) og en instruktion i håndtering og sikkerhed på ledsagebåden. ”Funkbetriebszeugnis SRC” vil være en fordel.

Ungdomsafdelingens ledelse

Afdelingens leder vælges på Flensborg Yacht Club årlige
generalforsamling efter indstilling fra forældrekredsen. Der
afholdes to gange årligt forældremøder, hvor ikke mindst
nye forældre er meget velkomne. Vi afholder et møde
inden sæsonen starter og lige efter den er sluttet.
Ydermere afholdes en generalforsamling til efteråret, hvor
alle fra ungdomsafdelingen inviteres til.

Sommerlejr

Hvert år i den sidste uge før skoleferien er der mulighed for
at deltage i en sommerlejr, som afholdes roulerende i en
sejlklub af Lillebælts Sydkreds. Der kommer nærmere
information om lejren på klubbens hjemmeside. Denne lejr
er en herlig oplevelse, som også nye sejlere kan deltage i
sammen med deres forældre og søskende (også ikke
sejlere). Børnene sejler hver dag på forskellig vis og får
mange nye venner.

Stævner

Med mellemrum arrangerer Flensborg Yacht Club større
optimiststævner, ligesom vores sejlere deltager i stævner
rundt omkring i landet. Ved vores egne stævner er der altid
behov for hjælpere og det er en god mulighed for at lære
de andre forældre at kende.
God fornøjelse.

