
Sociale aktiviteter og information i Vedbæk Sejlklubs juniorafdeling – 2019 

Alle arrangementer vil blive annonceret i facebookgruppen ”Vedbæk Optimist” 1-2 måneder før 
med nærmere oplysninger og tilmelding. 

Dato og tid Arrangement Indhold Deltagere

18.-19. januar 
(Afholdt)

Optihygge med 
overnatning i 
klubben 

Hygge med 
sejlervennerne midt i 
vinterperioden

Alle klubbens 
optimistsejlere og 
trænere. 

8. april kl. 20 Informationsmøde Oplysning om hvordan 
træning forløber, bl.a. 
mødetid, roller for 
barn, træner, forælder. 
Information om 
havnevagt.

Forældre til både nye og 
erfarne optimistsejlere i 
klubben. Mindst en 
forælder pr barn skal 
deltage.

27. april kl. 14 Sæsonstart – 
komsammen

Klargøre joller, grejskur 
og andre praktiske 
opgaver. Fællesspisning 
for børn og forældre.

Optimistsejlere og deres 
forældre. Søskende er 
velkomne.

25. maj kl. 14 Sommerfest 
”Vild med Vand”

Beachparty med 
vandaktiviteter og 
fællesspisning.

Alle optimistsejlere og 
deres familier.

Uge 27 Stege sommercamp Sejlercamp og 
sommerhygge

Optimistsejlere i VS og 
Skovshoved og evt 
forældre

Uge 28 Vedbæk 
sommercamp

Sejlads i dagtimerne Alle optimistsejlere

23.-24. august Vedbæk Havn 100 
år

Aktiviteter i samarbejde 
med øvrige afdelinger af 
Vedbæk Sejlklub.

Oplyses nærmere når 
aktiviteterne er planlagt. 
Frivillige til planlægning 
søges.

25. august Vedbæk Havnedag Aktiviteter til reklame 
for sejlklubben, fx 
jolletur, fortælle om 
klubben, bage kage.

Frivillige blandt forældre 
og erfarne optimistsejlere. 

31. august Klubmesterskab Klubmesterskab for U12, 
U10 m.fl. og sjov og 
hygge. Grill på 
terrassen.

Alle optimistsejlere og 
deres familier. 



Behov for support: 

1) Informationsaften 

a. Juniorleder – velkomst 

b. Indlæg om klubbens principper, værdier og sikkerhed 

c. Information om trænerne (hvem er træner på hvilke hold) 

d. Indlæg om den daglige gang i træningen (roller for barn, træner og forældre) 

e. Indlæg om havnevagt (hvor ofte, hvornår og hvilke opgaver varetager man som 
havnevagt) 

f. Præsentation af stævnekalender og info om stævnerne; hvem kan deltage (det vil 
være fint om oplysninger om deltagere i de enkelte stævner/stævnetyper kan 
listes efter A, B, C og D, da det så er nemmere for forældre at vurdere, om deres 
barn kan deltage), økonomi, praktik osv.   

(desuden præsenterer vi de sociale aktiviteter for sæsonen) 

2) Sæsonstart-komsammen 

a. Liste over ting, der skal ordnes  

b. Indkøb af materialer  

3) Sommercamp 

a. Planlægning og afvikling af sommercamp 

4) Vedbæk 100 års fejring og Vedbæk Havnedag 

a. Afklaring af koncept (fælles aktiviteter for sejlklubben eller surf, junior, 
søspejdere og senior hver for sig?) 

b. Input til aktiviteter 

c. Sejlkyndige! 

5) Klubmesterskab 

a. Planlægning og afvikling af sejladser 


