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Så kom de i gang de små 

juniorer. 

Sejlklubs-medlemmer, der bevæger 

sig rundt på havnen om torsdage vil 

kunne se de mindste aktive i 

sejlklubben i gang på land og på 

vand. Det er MINI-klubben, der 

’træner’ om torsdagen fra kl. 17 til 

18.30. 

Det er en stor indsats klubbens formand med flere gør for at stable en MINI-klub 

på benene og man kan af de vedhæftede billeder lade sig overbevise om at der 

virkelig satses på, at de yngste, nemlig ’MINI-erne’ får interesse for at komme i 

gang. 

Det kan da godt være forældrene til en begyndelse måske presser 

børnene lidt til at blive mere friluftsmennesker ved at sige til de 5 – 

6 årige drenge og piger, at nu skal I UD og bevæge jer og blive 

aktive – og måske noget med vand?  

Og det er så her at sejlklubben i Frv. har ’åbne arme’ i form af 

’MINI-klubben’ og de unge 5 – 8 årige. Programmet er at blive aktiv 

med vand og lære lidt om både og ’få rorpindstræning af de 

yngste’. De lidt ældre børn får vandtræning dvs. i at færdes i bl.a. 

Optimistjolle uden mast (men med redningsveste på)  - får lov at 

pagaje (padle) ud i havnen – og få den store oplevelse at mærke 

vand og balance i en jolle osv. for måske første gang.  

 

Formanden ’til søs’ på et SUP board ud 

for Roklubben – bemærk hans glæde ved 

vand.  Som medlemmer kan vi glæde os 

over hans smittende engagement og at 

vi senest bl.a. har fået et øget 

samarbejde med Roklubben.

 

 

 



Store oplevelser med vand 

Og det kan være stort at opleve vand på forskellige måder – og oplevelsen kan blive indgangen til 

varig glæde hele livet, så de første minutter og timer med dette store element er vigtige – og 

hjælperne, lærerne er vigtige. Og forældrene er tit medaktive og vigtige eller ikke langt borte.  

Det tegner godt at starte tidligt – og formanden har snart mange gange sagt at MINI-klubben kan blive 

et sted hvor der ’starter nye sejlere – vandglade mennesker resten af livet’. Måske inspireret af os de 

’erfarne’ og vi de voksne, der er glade for vand og at sejle. 

Nogle gange kan vi – altså os med vand facinationen undskylde os med at vi/man  jo blot er det, der 

kaldes et vandmenneske eller lidt mere sofistiqueret: Thalassofile (proff. begreb for hav- og 

vandafhængig, se evt. tidligere artikel: Thalassofile – hvad er det? fra feb. 2019*). 

Instruktørerne og formanden for sejlklubben er derfor utroligt vigtige for god instruktion, da de vigtige 

personer for succes er instruktørerne, der måske ’er vandmennesker’, der enten sejler eller svømmer 

eller dykker eller det hele. 

Vi må som det tegner sig, samle os sammen om en tak til formanden, der er aktiv for at få ’MINI-

klubben’ i gang – og selv deltager i undervisningen. Både MINI- og tillige SUP-afdelingen, hvor Inge 

og Henrik har været drivkræfterne, blev indviet af borgmesteren sidst i august måned. Da var der 

åbent hus i klubben og i Roklubben, mens både vores SUP-afdeling og ’MINI-klub’ blev præsenteret. 

Her var både forældre og børn i gang med fiskenet og spand – de første krabber blev fanget. 

Krabbefiskeri og krabbevæddeløb er vigtige aktiviteter i MINI-klubben. 

Træning på land 

Nu er der ved at være et relevant instruktionsprogram for ’MINI-klubben’. Bl.a. har instruktørerne fat i 

det vanskelige at lære ’MINI-erne’ det at bruge rorpind. Det sker i den landbaserede Optimistjolle på 

hjul, hvor man ved at dreje roret får fornemmelse af ’ at det sker modsat af at bruge rat i en bil – eller 

 



et skibsrat. Børnene har nok haft computerspil – typisk et væddeløbs spil, hvor man enten bruger 

Joystick eller et lille bilrat. Så er det SVÆRT at vænne sig til at rorpinden ’skal den anden vej’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens kone Mette og Hans-Erik fra bestyrelsen tog sig af denne ’land-diciplin’ – mens et par af 

’Krabberne’ skubbede bag på. Alle de små poder havde redningsveste på (jf. foto).  

Men en af ’Krabberne’ stod stille midt i det hele og spurgte højlydt: ”Hvorfor skal 

vi have redningsvest på?”  

Klart en kommende kritisk skipper på vej.  

Jeg hørte ikke at han fik et svar.  

Men tillykke til os i sejlklubben med, at ’MINI-klubben’ nu er i gang. 

JHP 

 

Vil du sove og leve godt’ med din 

’afhængighed’, så er der ’hjælp’ i form af 

brugsgenstande.

 
 

 

 

 

 


