
Rapport - Tera Camp Oure  
 
D. 12.-15. oktober 2019 blev der afholdt camp for juniorsejlere på skolerne i Oure i samarbejde med 
forskellige klasseorganisationer og sejlklubber.  
Det blev en god start på efterårsferien for mange.  
 
Hvem  
Dansk Teraklub var repræsenteret af trænerne Thorbjørn Beldring fra YF og Freja Hansen fra SKB.  
Et par dage før campens start blev tera-holdet reduceret til bare 2 sejlere. Vi valgte at gennemføre campen 
alligevel da vi allerede har aflyst en camp tidligere på året og ønsker at vise at teraklubben er en aktiv 
klasse.  
De to terasejlere var Katrine fra YF og David fra SKB.  
 
Hvad  
Det blev til nogle dage med intens træning af lige nøjagtigt de fokuspunkter som sejlerne ønskede og en 
masse hygge og afprøvning af nye jolletyper.  
Lørdag havde vi særligt fokus på timing og strategi i forbindelse med starter og første opkryds. Desuden lidt 
bølgeteknik på kryds. Om aftenen var der arrangeret svømmehal, klatring og en japansk form for 
kampkunst.  
Søndag arbejdede vi videre med starter, acceleration, ligge stille, sejle baglæns og rullevendinger. Søndag 
var der svømmehal og temaaften om sikkerhed i forbindelse med jollesejlads og leg med oppustelige 
redningsveste.  
Mandag arbejdede vi før frokost med trim af terajollen med fokus på overgange fra kryds til læns og 
omvendt. Efter frokost lånte vi en europajolle og arbejdede videre med trim. Om aftenen var der 
svømmehal og film i biografen.  
Tirsdag var “store bytte-dag” og terasejlerne havde ønsket at prøve at sejle feva. Så både trænere og 
sejlere hoppede over på fevaholdet og havde en sjov dag på vandet. Katrine fik også prøvet en RS Aero.  
 
Økonomi udgifter  
Transport af RIB 664,74 kr 
Transport af trænere til og fra Oure 600 kr (Thorbjørn)  
Løn til trænere 2 x 3000 kr (Thorbjørn og Freja)  
Leje af RIB 500 kr (SKB) -> indbetales på  5471 1632215  
Udgifter total 7764,74 kr  
 
Økonomi indtægter  
DS tilskud 7000 kr  


