Kalundborg Sejlklub
Ungdomsudvalget

Sejladsregler for Kalundborg sejlklub’s ungdomsafdeling
Træning og sejlads i ungdomsafdelingen tager udgangspunkt i at få så mange unge
som muligt til at interessere sig for sejlads og for livet i en sejlklub. Det er derfor
ungdomsafdelingens mål og ønske at så mange juniorer som muligt har adgang til at
sejle – både under instruktion og på eget initiativ.
For at understøtte dette kan juniorer, som efter trænernes og juniorledernes
vurdering, sejle i klubbens joller uden der er en træner eller leder til stede.
Forudsætningen for sejladsen er at:
-

junioren har opnået erfaring efter gældende regler
junioren har accept fra hjemmet til at sejle på eget initiativ
junioren har accept fra klubben til at sejle på eget initiativ
junioren tager hensyn til andre sejlende
der tages omhyggeligt vare på klubbens materiel
der sejles efter nedenstående regler

Juniorer opdeles og vurderes i følgende kategorier:
-

Meget erfarne sejlere, som har opnået erfaring som svarer til optimist A
sejler eller højere. Sejlerne sejler typisk Optimist, Zoom8, Laserjolle, Hobie 405,
420 jolle eller lignende.
Øvede sejlere, som har opnået erfaring som svarer til optimist B sejler.
Sejleren sejler typisk Optimist, Zoom8 eller Hobie 405/420.
Sejlere, som har opnået erfaring som svarer til meget øvet optimist C sejler.
Begyndere, som endnu ikke har opnået den grundliggende erfaring for sejlads.

Sejlerne må sejle på eget initiativ, efter følgende regler samt accept fra klubben og
hjemmet.
Meget erfarne sejlere må sejle alene på fjorden og i grupper af 3 joller med sejlere
på tilsvarende niveau, må der sejles til Kystparken. Grænsen går i lige linie over mod
Asnæs
Øvede sejlere må sejle på fjorden i en gruppe af mindst 3 joller, Grænsen går til
Gisseløre restaurant og i lige linie over mod Asnæs. Det tilrådes dog at der kun sejles
i houget ved det gamle fyr.
.
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Sejlere må sejle som gast i en 2 mandsjolle sammen med en meget erfaren sejler,
men ikke sejle i en mands jolle uden træner/leders tilstedeværelse.
2 mandsjolle kan anvendes af en meget erfaren sejler sammen med en øvet
sejler eller en sejler.
Endnu en gang, alle ovennævnte sejlere skal forældre være informeret og
sejlerens/forældres telefonnummer er skrevet på whiteboard tavle i klublokalet
Begyndere må ikke sejle uden træner/leders tilstedeværelse.

Følgende sejlere er pr. 1/2-2011 meget erfarne sejlere:
Navn:

Følgende sejlere er pr. 1/2-2011 øvede sejlere:
Navn:

Følgende sejlere er pr. 1/2-2011 sejlere:
Navn:

Følgende sejlere er pr. 1/2-2011 begyndere:

Navn:

