
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 første ud af tre Tera camps i SKB 6-7. Maj, hvor 21 sejlere fra syv sejlklubber hyggede sig 

sammen. Aarhus Seashop have sponsoreret t-shirts til alle og fire unge sejlere kunne gå hjem med 

gavekort sponsoreret af Tempo Bådudstyr i Greve. 

 
 

Vi havde ca halvdelen af sejlerne på højt plan og den anden halvdel var enten let øvede eller enkelte 

nybegyndere. Derfor havde vi træning på to niveauer afholdt af tre unge VM-erfarne sejlere. På land lavede 

vi også en masse øvelser, primært med fokus på samarbejde og sejlads-mæssig kunnen. Her var de unge 

bevidst blandet så de nye var på hold sammen med de erfarne. Det var en skøn weekend, hvor vejret 

endda også var med os. 

Det er vores klare opfattelse, at både de erfarne unge og især de mindre erfarne er blevet løftet fagligt, og 

at de unge socialt er rystet godt sammen. 

Det var også rigtig godt for de voksne ledere og trænere at være sammen med de unge camp-trænere. Det 

er oplagt at dette gav en masse inspiration til klubberne. 

 
 

Invitation:https://docs.google.com/document/d/1LGk_6Bccf-sgsOvMLN6m5MMz-

IW2cbOlQGlYxoj7vUI/edit?usp=sharing  

 

Billeder fra campen: https://www.facebook.com/peter.a.toft/media_set?set=a.10154762144015958&type=3  

http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-tilklasser
https://docs.google.com/document/d/1LGk_6Bccf-sgsOvMLN6m5MMz-IW2cbOlQGlYxoj7vUI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LGk_6Bccf-sgsOvMLN6m5MMz-IW2cbOlQGlYxoj7vUI/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/peter.a.toft/media_set?set=a.10154762144015958&type=3


 

Afregning med DS 

Vi har som planlagt købt grej til klasseorganisationen til brug ved kapsejladstræning på Tera-camps, og så 

vi også kan være aktive som baneledere for Tera-kapsejlads. Det er et område vi skal styrke løbende. 

 

Vores afholdte udgifter til grej og camp 1 er følgende (alle beløb er inkl. moms). 

Bilag kan fremsendes på forlangende. 

 

Grej til camps - afholdte udgifter: 

Nordbjærg’s: 4.328,20 kr. 

Bauhaus:    182,00 kr. 

I alt:   4.510,20 kr. 

 

Tera camp 1 - afholdte udgifter: 

Brændstof til rib-følgebåde:     680,78 kr.  

Forplejning:   3.467,10 kr. 

Trænerlønninger:  4.500,00 kr. 

I alt:    8.647,88 kr. 

 

Tera camp 1 - indtægter: 

Deltagergebyrer:  6.090,00 kr. 

I alt:    6.090,00 kr. 

 

Tera camp 1 - underskud: 2.557,88 kr. 

 

Anmodning til DS om overførsel af tilskud til dækning af følgende udgifter: 

Indkøb af grej:  4.510,20 kr. 

Camp 1 underskud: 2.557,88 kr. 

I alt:    7.068,08 kr. 

Beløbet bedes overført til Tera klasseorganisationens konto: Reg. 0400 Konto: 4021783310. 

 

 

 


