
NOTAT referat     -   HBS UNGDOM 2006   –   www.hbsejlklub.dk            
 
 
Til:  Michael, Bruno og Hans Peder + Sofie Licht + HBS bestyrelse 
Vedr: HBS ungdomsmøde 2006  med trænere og materialemand 
Mødedato:  02.03.06 kl. 19 i HBS klubhuset 
Fra ACBH 
 
ACBH havde indkaldt trænere og matr. mand og alle mødte frem til årets første møde.  
Dog afbud fra Sofie Licht, der er på studieophold i Prag. 
 
Jeg har lavet et kort referat - som jeg mener vi enedes om 
 
Først - Tak for jeres fremmøde og jeres villighed til at finde løsninger for årets udfordring at lære 
børn / unge i HBS at sejle  
 
 
1. Kalender 2006 
 
Træning  forår 2006 sommer / efterår 2006 
Stander hejsning 1/4 - 
Sæson start 18/4 15/8 
Sæson slut 29/6 28/9 
Træningslejr, planlagt   2-3/9 
Klubmesterskab 2006  - 17/9 
Ungdom afslutningsfest - 27/10 
Stander strygning - 28/10 
- datoer indsættes i HBS kalender på websiden. 
 
 
2 Træning 2006 
 
Træningsstart 18/4 2006 - med faste træningsaftener tirsdag og torsdag kl. 18 
 tirsdag kl 18 torsdag kl 18 
B og C sejlere -ingen træning men evt. med 

forældre 
Bruno træner 

A og Ungdomssejlere Michael træner ingen træning - men evt. med 
forældre 

 
Forældre skal møde op ved hver træningsaften  - for at hjælpe deres børn i bådene plus på og op af 
vandet. Ingen børn i vandet uden forældre – evt. interne aftaler om at være der på skift. 
 
B&C sejlere kan kun komme på vandet på tirsdage – hvis der er forældre der kan hjælpe dem med 
start og optagning. A- og ungdomssejlere kan sejle torsdag på bane – men uden træner og opsyn. 
 
Materielmand er Hans Peder – og forældre/sejlere kan kontakte ham ved evt. mangler/skade  på 
deres børns båd og sejl ved sæsonstart eller ved træningsaftener.  

http://www.hbsejlklub.dk/
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3. Materiel 
Der annonceres ikke om sæsonstart for nye sejlere – de kan først starte op efter sommerferien 15/8. 
Michael laver et elektronisk opslag om at HBS søger nye ungdomstrænere – og sender det til SDU 
og AUC Esbjerg til webmaster.  
Der skal også søges efter hjælpetrænere på HBS hjemmeside igen af Jens Konge.  
 
HP er materiel mand men indkøb vil han gerne have at trænerne står for da de har viden om det.  
Bruno skal derfor nu indkøbe 3 klap-sværd 
Der er et budget på kr 5000 der kan disponeres over ved indkøb af udstyr til vedligehold af bådene.  
HP laver liste over manglende materiel og afstemmer det med trænerne – før bestilling. Betaling 
skal ske ved afl. af kvitteret faktura for modtagelse afvarerne - inden betalingsfristen til kasserer 
Tage Krestensen.   
 
4. Stævner 
Se prioriterede stævner på udsendt liste fra Michael. 
Michael vil indsamle og indsende tilmeldinger for alle til disse  stævner i 2006 
 
5. Bådtyper 2006 
Optimist 
Europa 
Hobie 14 & 16  - plus 470 / 505 joller 
og evt. andre private joller 
 
Klubben mangler evt. 1-2 Europa joller men der blev ikke besluttet noget ved mødet 
 
6. Træningslejre 2006 
Fanø: 
Vi håber på et træningsstævne med Fanø –evt. i august – 19-20. aug. 2006 (Michael tager kontakt) 
 
HBS træningslejr med Sofie Licht (hun er på studieophold i Prag forår 2006):  
Hun har foreslået at hun kan deltage igen efter sommerferien 2006 og vil prøve at lave en 
træningssamling 2-3 sept 2006. Evt kan Fanø ungdom inviteres – beslutning træffes senere når vi 
igen har kontakt med Sofie. 
 
7. Forældre hjælp 
Der indkaldes til forældre aktiveringsmøde ved sæsonstart i HBS klubhuset (ACBH) 
Dagsorden: 

- Forældrehjælpere til B og C sejlere 
- Hjælpetrænere 
- Madklub og liste for hvem gør hvad 
- Sociale arrangementer og fester 

 
8. Evt. 
Datoer for ungdomsaktiviteter rettes på HBS-kalenderen på HBS WEB siden. (ACBH) 

 
 

24.03.3006 /acbh 


	NOTAT referat     -   HBS UNGDOM 2006   –   www.h
	Vedr:HBS ungdomsmøde 2006  med trænere og materi
	B og C sejlere
	Bruno træner
	A og Ungdomssejlere
	Michael træner

