Skælskør Amatør Sejlklub
Åbent hus for juniorer
Så har der igen været åbent hus for juniorer. Juniorudvalget besluttede at gentage succes’en
fra sidste år og invitere unge fra Slagelse kommune – og primært fra Skælskør til en prøvedag
i sejlklubben.
Og dagen blev ekstra god da vi samtidig kunne døbe de 3 nye Tera joller som vi med penge fra
Lions Club i Skælskør har fået mulighed for at købe. Jollerne blev døbt Lion King, Lion Racer og
Sea Lion, af 3 af vores nye sejlere – Majken, Anna og Magnus. Jollerne blev søsat og afprøvet
lige efter og sejlerne nød at sejle i dem. Dem som trodsede vejret kunne se glade sejlere som
bare ikke kunne vente med at prøve jollerne.
Til arrangementet mødte der i år ikke så mange nye op. Det skyldes nok vejret. Godt nok kom
der ikke de 10-12 m/s som var lovet i dagene op til, men 4-6 m/s kunne ikke opveje regnen
og temperaturen. Det nåede vist ikke over 11 grader i luft, så det var godt at vi har indkøbt
våddragter som vore unge sejlere kan låne indtil de selv får indkøbt udstyr. Våddragterne er
kommet fra vores aftale om at hjælpe til Lions Clubs Bähnke ræs i havnen. Vi skylder Lions
Club en stor tak for deres store velvilje.
I alt var der ud over vores ’egne’ ca. 6 unge, men kun 3 kom ud og nok kun 2 potentielle
sejlere i SAS. Det lød ikke til at de var blevet bange – tværtimod, men det var godt at komme
ind og nyde lidt varm kakao i juniorrummet.
Til sidst skal der lyde en stor tak til hjælpsomme forældre som var med til at gøre
arrangementet til en god oplevelse for nye (måske) sejlere og deres forældre.
Juniorudvalget.
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