
2019 var et rigtig fint år for Dansk Tera Klub. 
 
Ungdoms DM 2019 
 
Vi har gennem flere år kæmpet for at få anerkendt RS Tera som kapsejladsjolle hos Dansk Sejlunion. 
Efter et langt pres fik RS Tera Sport status af at være en DS UDM(15)-klasse, dvs. At unge op til 15 år 
endelig kan blive officiel danmarksmester - under Dansk Sejlunion. Til Harboe Cup 2019 kunne vi sammen 
med Dansk Sejlunion endelig kåre 

● Martin Lerke Jakobsen fra Vallensbæk Sejlklub - Danmarksmester i Tera Sport.  
● Emil Boie Jensen fra Sejlklubben Køge Bugt vandt sølv 
● Laura Thoudahl fra Espergærde Sejlklub vandt bronze 

Det er meget glædeligt at kunne fejre vores unge talenter på denne måde. 
 
I 2018 var der syv danske sejlere til VM og i 2019 var der 13 med. Det er flot. Jeppe Krats 8. plads er 
meget flot, men det er især antallet af deltager jeg er stolt over. Det er også især en kæmpe ros til Freja 
Hansen, som har trænet de aller fleste af de unge med fantastisk ildhu.   Af hjertet tak og vi andre kan 
kun beundre den indsats. Det er også fuldt fortjent at Freja blev valgt som årets træner ved Greve 
Awards 2019 blandt alle idrætsgrene i Greve. 
 
Camps 2019 
 
En eminent indsats blev især lagt i vores pre-VM camp i SKB. Fem dage for kapsejlerne. Wauv. Det var 
sjovt og mega fedt at se de unge give den gas. Tilsvarende var det alle tiders at vores sejlere kunne 
komme til Ljungskile i påsken. 
 
Vi fik desværre ikke afholdt vores camp i Grenå i 2019, pga. få deltagere og det er et signal vi skal arbejde 
med. Det er svært at få moment for Tera aktiviteter på Fyn og Jylland - hvis vi ser bort fra Grenå og 
Frederikshavn Sejlklubber. Desværre er ungdomsarbejdet i Assens faldet sammen, hvilket ramte en solid 
Tera-orienteret klub.  Vi skal klart arbejde mere på at hjælpe klubber i gang med Tera-sejlads og gøre 
mere for at invitere unge til vores camps. 
 
Værdier og synlighed 
 
Jeg vil meget gerne også sætte fokus på hvilket værdier vi står for. Vi skal være gode til at forklare at vi 
gerne vil favne bredden - også selvom at vi har god grund til at hylde vores VM sejlere. Vi har haft solid 
fremdrift efter genstarten af foreningen i 2017, men vi skal prøve at få flere klubber med nu. 
I må også meget gerne hjælpe med at lave “larm” på sociale medier omkring Tera og Dansk Tera Klub. 
Brug gerne #rstera #rssailing hvis du laver opslag. 
 
Vi har i øvrigt flytte hjemmeside fra teraklub.dk over til rstera.dk som aftalt på forrige generalforsamling. 
Selve layout og indhold skal laves om i det kommende år, bl.a. Virker hjemmesiden ikke ret godt på 
mobile enheder. Vi kan måske læne os op af Feva-klubbens erfaringer. 
 
Camps 2020 
 
I år kommer vi med støtte fra DS til at afholde følgende camps: 

● Sejklubben Køge Bugt 
● Espergærde Sejlklub 
● Grenå Sejlklub 

Og der er aftalt en inspirationsdag hos Rørvig Sejlklub. 
 



Vi har desuden et Tera VM 2020 i Sydafrika, hvor følgende 
● Kristian Winkel fra Brøndby Strand Sejlklub (og SKB) 
● Emil Jensen (Sejlklubben Køge Bugt) 
● Laura Thoudahl (Espergærde Sejlklub) 

Det var ellers ikke planen at Laura kunne komme med, men Kristians far og mor har været fantastiske og 
tager Laura med på turen. Det brede samarbejde mellem Tera-sejlernes familier er skønt at opleve. 
Hygge, omsorg og støtte til alle vores Tera-sejlere. Fedt! 
 
Tera VM 2021 
 
År 2021 bliver et spændende år. Sejlklubben Køge Bugt vil afholde Tera verdensmesterskabet 2021 - den 
1.-7. August. Det bliver en stor opgave som vi er klar til at løfte. Alle som gerne vil bidrage må meget 
gerne reservere de datoer allerede nu. 
 
TAK 
 
Tak til Dansk Sejlunion for deres solide støtte igen i år. Det løfter klart vores aktiviter fremad. 
Også en tak til Aarhus Seashop som gennem flere år har støttet vores camps. 


