
Rapport fra Tera camp Rørvig 3.-4. Juli 2021
Morten Hansen (BSS), Peter Fibiger (Rørvig) og Peter Toft (SKB) stod for campen i Rørvig med solid støtte
fra Peter og Stine Randel (SKB).

Rørvig sejlkub har stor succes med at aktivere børn til sommerhusgæsterne med sejladsaktiviteter. Da
deres medlemmer på denne måde ofte kun deltager i 1, 2, 3 uger i alt, bliver fokus i klubben ofte på
samvær og hygge med udgangspunkt i aktiviteter på vandet.
Ved at være værter for en camp, gør Rørvig sejlklub barren for mere målrettet sejladstræning lavere. Vi så
også at alle deltagerne fra Rørvig sejlklub havde flere års erfaring fra sommeraktiviteterne og nu var klare til
det løft, der kommer af en weekends fokuseret træning.

Første dag startede uden vind og her kunne vi med fordel gennemgå de grundlæggende sejl-elementer via
SKBs landtrainer, hvor en Terajolle kunne trilles rundt med fuld rig.
Ved frokost kom der vind og de unge kunne gennemføre flere kapsejladser i skønt vejr med let vind.
Kapsejladserne blev varieret med kæntringsøvelser i et skønt sommervejr.

Dag 2 var der igen NUL vind i Rørvig, hvor Peter Fibiger og Morten Hansen resolut flyttede campens anden
dag til Brøndby Strands Sejlklub, hvor der var vind. De unge kunne her låne joller fra BSS,
Denne dag havde fokus på startprocedurer. Ingen af de unge sejlere havde før denne camp prøvet en rigtig
startprocedure. Sejlerne gik bane igennem på land i forbindelse med en startprocedure og da alle følte sig
trygge i forløbet blev der lagt en simpel op-ned-bane uden for havnen, hvor sejladserne blev afviklet.
Vi manglede en jolle ift. antallet af sejlere. Det gjorde dog at afviklingen af flagene i startproceduren blev
håndteret af sejlerne på skift, med stor succes og forståelse for processen til følge.

Dag 1:



Dag 2:

Campen er støttet af Dansk Sejlunion





Regnskab Tera camp Rørvig
Overskrift Note Indtægt Udgift

Campgebyr Villads Randel 450

Carl-Zeffer Skriver Harttung 450

Erica Søgaard Farver 450

Wilmer Nielsen 450

Frej Mortunach 450

Cuba Bentzen 450

Mad Udlæg mad Stine 1 881.4

Udlæg mad Stine 2 189.9

Udlæg mad Peter Jensen 1 210.25

Udlæg mad Peter Jensen 2 129

Udlæg mad Peter Fibiger 502.55

Benzin Peter Toft benzin - 170 km 170

Morten Kristoffer Hansen
benzin - 394 km 394

Leje af RIB Rørvig 750

Brøndby Strand Sejlklub 750

Sum 2700 3977.1

Nettoresultat -1277.1


