Rapportering Tera camp hos YF juni 2018
Dansk Tera Klub afholdt årets anden Tera camp hos Yachtklubben Furesøen (YF) 2.+3. Juni 2018.
Der deltog 18 unge sejlere fra Yachtklubben Furesøen, Grenå Sejlklub, Sejlklubben Rødvig Stevns, Bogø
Sejlklub og Sejlklubben Køge Bugt. De unge blev opdelt i to grupper - intro og kapsejlads, men som det vil
fremgå, var det ikke helt dækkende.
Rammen var fantastisk - varmt og høj sol begge dage og humøret var helt i top.
Lørdag havde vi meget lav og skiftende vind. Vi havde en del 90 og 180 grader vindspring … eller nul vind.
Campen havde en meget solid trænerbesætning med tre intro-trænere (Peter Toft, Anna Nørgaard og
Kenneth Boa - som alle har solid Tera trænererfaring fra SKB) og tre kapsejler-trænere (Freja Hansen og
Niels Grønskov fra SKB - begge med lang stævne- og VM-erfaring + Thorbjørn Beldring fra YF, som er en
solid Laser-sejler og til daglig træner hos YF).
Introholdet:
Lørdag formiddag var der fokus på at rigge Terajollen på en god måde. Det skabte interesse og til tider
positiv overraskelse hos et par forældre/ledere udefra.
Perioderne med nul vind og bragende varme udnyttede vi til at sejlerne skulle hoppe i vandet og blive kølet
af og derefter fik trænet at komme hurtigst muligt op i jollen og være sejlklar med styr på rorpind og skøde.
Vi begyndte at arbejde med at bruge styring med krængning fx ved mærkerundinger.
Vi arbejdede også med at sejle op-ned baner i forskellige varianter, som oplæg til at være klar til bl.a.
Harboe Cup.
Søndag havde vi ret stabil vind, hvor alle kunne sejle kapsejlads. Vi havde to fokus-punkter; starten og
baneomsejling. Det gik rigtig godt - og “intro”-holdet var reelt ikke et intro-hold - de voksede hurtigt og var
alle i løbet af søndagen klar til at kunne sejle en rigtig kapsejlads på et fint niveau. De sejlere, der derefter
havde energi til overs, fik til sidst en lille tursejlads og fik øvet amerikanerlæns på tilbagevejen.
Kapsejler-holdet:
Lørdag var der let vind og fokus lå meget på ud af båden. Hvor er der vindspring, hvor er der kattepoter,
hvordan laver vi lækre rullevendinger mv.
Søndag var der som annonceret meget fokus på holdsejlads. Før frokost blev der øvet og efter frokost
sejlet for alvor. De unge kapsejlere tog godt imod udfordringen, og havde en fantastisk dag, med masser af
taktik og brug af kapsejladsregler. Ved campens afslutning var der ydermere ønsker om at lave det igen
hjemme i egen klub. Det var et hit og klart noget, der kan gentages.
En sjov observation var at vi havde ret mange Tera Pro sejl i gang, hvorfor tiden er kommet til at både
arbejde med Tera Sport og Tera Pro kapsejlads-felter bl.a. til Harboe Cup.
Fælles aktiviteter:
Lørdag aften afholdt vi en meget vellykket skattejagt omkring YFs fine havn hvor de unge blev opdelt på
kryds og tværs af klubber og sejler-erfaring. Holdene fik en god times udfordring med opgaver med fokus
på sejlsport.
Feedback fra forældre og klubber har i øvrigt været meget positive. Alt i alt en meget vellykket camp med
skøn stemning og nye kendskaber/venskaber på tværs af klubber.

Vi siger tak til Aarhus Seashop for at sponsorere RS Tera t-shirts til camp-deltagerne, samt til YF for
drikkedunke og udlån af klubhus og følgebåde.

