
Til DS v. Nicolas Brandt Hansen <nicolas@sejlsport.dk> 

 

Tera klasseorganisatioen Teraklub.dk var så heldige at få støtte (21000 kr) efter den nye støtteordning 

(http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-tilklasser - linket er sidenhen fjernet) 

 

Vi fik holdt den anden ud af tre Tera camps hos Yachtklubben Furesøen 19-20.august, hvor 15 sejlere 

havde en fin weekend på vandet. Aarhus Seashop have sponsoreret t-shirts til alle. 

 

 
Fokus på campen var at “blive klar til kapsejlads” især med fokus på årets Tera klassemesterskab ved 

Harboe Cup. Fire sejlere var allerede på kapsejlads-niveau, og de fik intensiv træning på højt plan. Der blev 

trænet starter, mærkerundinger, udnyttelse af vinden på banen, acceleration og ligge stille, rullevendinger 

og balance. Selvom sejlerne allerede var på fornuftigt kapsejladsniveau, kunne der ses fremskridt hos dem 

alle gennem campen. Der var rigtig god stemning og en masse gå-på-mod og sammenhold. Venskaber 

blev knyttet på tværs af klubberne.  

Med vores nyindkøbte flag fik de 11 kapsejlads-debutanter gennemgået flag-system ved kapsejladser, 

bane-gennemgang og lidt taktik før vi gik på vandet. Lørdag blev der øvet gate-runding, effektiv 

topmærkerunding og starter. Søndag var der klubmesterskab hos YF, hvor teraklub.dk håndterede 

baneledelse for Tera + Opti-C. Her kom det nye baneledelses-udstyr som teraklub.dk har købt til god 

anvendelse og vi fik nogle gode sejladser i frisk vind. 

http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-tilklasser


 
Vejrudsigten var op til campen ret dårlig, men vi endte med at kunne sejle lørdag og søndag, både med et 

formiddags- og et eftermiddagspas.  

 

Der er mange gode billeder på 

https://www.facebook.com/peter.a.toft/media_set?set=a.10155101226485958&type=3  

 

 

Afregning med DS 

 

 

Tera Camp 2 - afholdte udgifter: 

Grej: 299,65 kr. 

Brændstof til følgebåde: 371,57 kr. 

Forplejning: 3.477,23 kr. 

Trænerlønninger: 4.500 kr. 

Udgifter i alt: 8.648,45 kr. 

 

Tera Camp 2 - indtægter: 

Deltagergebyrer: 4.350 kr. 

 

Tera Camp 2 - underskud: 4.298,45 kr. 

 

Anmodning til DS om overførsel af tilskud til Tera Camp 2 på 4.298,45 kr., som bedes overført til Tera 

Klasseorganisationens konto: Reg. 0400 Konto 4021783310. 

https://www.facebook.com/peter.a.toft/media_set?set=a.10155101226485958&type=3

