Trænere

Velkommen på vandet med

Hold 1(Sæler)Begyndere: Lars og Jørgen
Hold 2(Søløver)Øvede: Arne og Gert
Hold 3(Delfiner)Erfarne: Henrik og Tom
Lidt fakta:
Kontingentet er 500 kr. årligt, indbetales på konto 9100 450-06-4353,
HUSK at skrive barnets navn i feltet ”besked til modtager”.
Kontingentet betales senest inden 4. træningsaften. D.v.s. du har som
begynder 3 prøvegange inden du skal betale kontingent.
Betaling for mad er 200 kr. halvårligt, betales på samme konto som
kontingentet. Ellers 25 kr. pr. gang. (Vi kan skrive et giro-kort til
kontingent og mad, hvis det ønskes.)
Forældre og søskende kan også spise med for 25 kr. pr. gang.
HUSK at melde ekstra personer til spisning i køkkenet når du kommer
(senest kl. 17), så vi ved hvor mange vi skal lave mad til.

Ungdomsleder
Agnete Lund
Tlf. 23 45 53 84
ungdom@msogm.dk

Ansvarlig for indmeldelser,
opkrævning af kontingent
og betaling for mad samt
andre administrative opgaver.

Ungdomsleder
Henrik Nielsen
Tlf. 97 72 08 14
Mobil 72 18 57 14
henrikfn@mvbmail.dk

Ansvarlig for trænere, materiel,
stævner, kontakt til andre
klubber.

Tjek også klubbens hjemmeside: www.msogm.dk

Morsø Sejlklub & Marina
Ungdomsafdelingen
2011

Sjov og træning

Reparationer samt sponsorarbejde

Vi mødes hver torsdag aften klokken 16.30 til 20 fra ca. 1. april og indtil
efterårsferien.
Der er ingen træning i skolernes sommerferie, hvor vi som nævnt
senere arrangerer Sommercamp.
Kl. 17 er der skippermøde og alle er omklædt og har rigget ”deres
jolle” til, så alle er klar til at gå på vandet umiddelbart efter
skippermødet.
Under træninger følger vi sejlerne fra hurtige og sikre følgebåde. Vi
benytter 2 RIB-fartøjer og en Limbojolle som følgebåde.

Som forældre kan man ud over medhjælp ved kajen og i køkkenet også
være med til at vedligeholde klubbens joller eller være med til at søge
nye sponsorer samt selvfølgelig hjælpe til, når vi skal til stævne.
Kontakt Agnete hvis du vil vide mere.

Køkkenholdet sørger for frisk frugt, et stykke kage, saft og kaffe, inden
træningen går i gang.

Stævner
Vi har i år besluttet at der er 3 ”obligatoriske” stævner på programmet,
d.v.s. stævner i andre klubber, hvor børnene skal deltage!
Vi har trænere, som følger med til disse stævner, men ser også gerne
at forældre hjælper til, f.eks. ved at transportere joller på en trailer.
Sommercamp og Morsø Cup

Vi slutter normalt aftenen ved 20-tiden efter et måltid varm mad og
orientering. Er vejret meget godt måske først 20.30.

Eget tøj og grej
Mange mere erfarne sejlere har deres egen båd, men det er slet ikke
nogen forudsætning for at sejle i Morsø Sejlklub & Marina.
Skiftetøj og håndklæde er en nødvendighed at medbringe.
Man kan godt starte med at sejle i regntøj og låne en af klubbens
redningsveste. Begyndere SKAL bruge en vest med krave.
De fleste vælger siden at købe en våddragt, sejlersko af neopren og
egen svømmevest.

I sommerferien 28/6-2/7 (uge 26) holder vi igen i år Sommercamp og
åbner i år dørene for 40 ivrige ungdomssejlere, i alderen 8-15 år, fra
forskellige klubber. Deltagerne bor i telte omkring klubhuset.
Om lørdagen afvikler vi vores eget stævne – Morsø Cup.
Se indbydelse på www.msogm.dk
Pris for alle 5 dage inklusiv kost og logi er 800 kr.
Skynd dig at blive meldt til ved Agnete på ungdom@msogm.dk, da
tilmeldingen kører efter først-til-mølle princippet.
Bemærk: Tilmeldingen er først registreret når du har betalt.

