Rapportering Tera kapsejler camp hos SKB
april 2018
Sejlklubben Køge Bugt var rammen om første Tera camp, hvor der givet vand-temperaturen var krav om
tørdragt. Det passede fint med en tidlig camp, hvor vi havde fokus på kapsejlads på solidt højt plan.
Ni Tera-sejlere meldte sig til campen fra Yachtklubben Furesøen, Sejlklubben Snekken (Vordingborg) og
Sejlklubben Køge Bugt. To Tera Pro og syv Tera Sport.
Lørdag 21/4 havde vi 7-12 m/sek vind og blå himmel. Klart udfordrende - men meget lækkert - at sejle i.
Der blev brugt masser af kræfter på at arbejde med starter og sejle banen optimalt. Lørdag eftermiddag
blev de unge delt i to hold for at prøve en masse lege. Vi havde med støtte fra Dansk Sejlunion indkøbt
bolde, frisbees, reb og andre dele til at hygge os med. Dette kan ses på
https://www.facebook.com/peter.a.toft/videos/o.110566425644161/10155754003940958/?type=2&theater
Lidt senere fik de unge intro til sports-psykologi på et plan, der var afbalanceret til deres alder. De skulle
selv reflektere på hvad der var vigtigt for at blive en god kapsejler, en hyggesejler og hvad der er vigtigt for
at blive en god sejlerven. Meget sjovt og en meget anden måde at få de unge til at tænke på.

Søndag 22/4 var der klart mindre vind. DMI havde varslet vindstille indtil middag, men det blev 2 m/sek
stigende til 5-6 m/sek hen over dagen. Vi fik dermed en glimrende mulighed for at træne letvindssejlads
efter en hårdere dag.
Vi så markant bedre starter, og fokus blev lagt på at sejle trapez-bane, hvilket kun få af de unge havde
prøvet.
Alt i alt en meget fin camp, hvor vejret var fantastisk og humøret var højt.

Der er billeder fra campen på
https://www.facebook.com/peter.a.toft/media_set?set=a.10155755998175958.1073741881.549195957&typ
e=3

Skippermøde med trænerstaben: Filip, Freja og Niels

Stemningsbillede fra lørdagen

Stemning fra søndagen, hvor vi er ca to minutter før start.
Vi siger tak til Aarhus Seashop for at sponsorere Magic Marine hoodies til camp-deltagerne.

Økonomi
Tera Camp 1 - Udgifter:
● Grej/legesager:
● Brændstof til følgebåde:
● Jolleleje:
● Forplejning:
● Trænerlønninger:
● Udgifter i alt:

494,95 kr.
500,00 kr.
400,00 kr.
1.004,20 kr.
4.500,00 kr.
6.899,15 kr.

Tera Camp 1 - Indtægter:
● Jolleleje:
● Deltagergebyrer:
● Indtægter i alt:

400,00 kr.
2.700,00 kr.
3.100,00 kr.

Tera Camp 1 - Underskud: 3.799,15 kr.
Anmodning til DS om overførsel af tilskud til Tera Camp 1 på 3.799,15 kr., som bedes overført til Tera
Klasseorganisationens konto: Reg. 0400 Konto 4021783310.

