
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 tredje ud af tre Tera camps hos Assens Sejlklub 6-8. Oktober 2017, hvor 18 sejlere havde 

en lidt kold, men fin weekend på vandet. 

 

Et par dejlige dage hos Assens Sejlklub. Fedeste lokaler og skønt at komme på tur igen med de unge i et 

område med bølger. Campen havde sejlere fra Assens Sejlklub, Grenå Sejlklub og Sejlklubben Køge Bugt. 

Grenå og SKB udlånte Tera joller til Assens Sejlklub, da der ikke var nok joller til de lokale sejlere.  

● Lørdag havde vi stigende vind op mod 10-14 m/sek og en del regn, så det kunne have været bedre - 

men stort set alle fik sejlet om formiddagen. Eftermiddagen var barsk, men flere ville på vandet, og det 

ville trænerne også gerne. Så den ene halvdel af sejlerne fik mere træning på vandet, og den anden 

halvdel fik mere teori og sejlerquiz i klubhuset.   

● Søndag fik vi meget fint vejr med blå himmel, sol og 5-8 m/sek - og vi fik sejlet en rum tid i bølger, hvilket 

var campens fokus. Frokosten mellem de 2 træningspas blev nydt på land, udendørs ved slæbestedet, 

hvor vi nød at opleve den gode stemning og nye venskaber på tværs af klubberne.  

På land var der morgen og aften konkurrencer mellem sejlerne på tværs af klubber og sejladsniveau, og blandt 

vinderholdets deltagere blev der trukket lod om et par vindvisere til at sætte på jollerne. 

Til teori på land fik vi blandt andet god gavn af vores nyindkøbte whiteboards, tuscher og magnetbåde. 

Fedt at møde kendte ansigter fra Assens - og især mange nye venner. Der er mange gode billeder på 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155231898390958&type=1&l=ec79767b3e  

http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-tilklasser
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155231898390958&type=1&l=ec79767b3e


 

Tak til Assens Sejlklub, som stillede klublokaler og følgebåde til rådighed, lavede aftensmad og kage til om 

fredagen. Også tak til de forældre, der lavede mad og holdt styr på køkkenet. Tak til Assens Rema1000 for 

at sponsorere frugt, slik og drikkevand til campen. 

Afregning med DS 

Tera Camp 3 - udgifter: 

● Grej: 3.421,67 

● Brændstof følgebåde: 575 kr. 

● Forplejning: 2.912,81 kr. 

● Trænerlønninger: 4.500 kr. 

● Transport trænere/ledere/grej; broafgifter/brændstof: 3.475 kr. 

● Returnering af deltagergebyr 1 sejler og 1 forælder: 465 kr.  

Udgifter i alt: 15.349,48 kr. 

 

Tera Camp 3 - indtægter: 

● Deltagergebyrer: 5.685 kr. 

 

Tera Camp 3 - underskud:  

● 9.664,48 kr. 

 

Anmodning til DS om overførsel af tilskud til Tera Camp 3 på 9.633,47 kr., som bedes overført til Tera 

Klasseorganisationens konto: Reg. 0400 Konto 4021783310. 


