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Fra Juniorskolen v/ Bent Bennedsen: 

Nyheder fra Juniorsektionen. 

 
 
Så kom vores nye optimistjoller. 
Vi har ventet spændt på at få ”papirarbejdet” færdigt, så vi kunne modtage jollerne, og her til 
morgen kunne vi så læsse dem af en transport fra Holland. 
Vi fik rigget en af dem, og prøvesejlet. Det er meget fine joller, med gode detaljer, og de er 
samtidig lettere at rigge og afrigge, hvilket vores begyndere vil sætte pris på. 
Billederne taler for sig selv. De to sidste ligger under halvtaget. Der er en rød og en gul. Vi håber, 
at juniorerne kan vælge farve uden at det skaber konflikter. 
Endnu en bevilling til Juniorsektionen. 
Vi har fået en del nye juniorer i klubben. En del af dem vil gerne sejle to eller flere sammen, og det 
er ikke muligt i en optimist- eller Terajolle. 
Derfor greb vi muligheden og søgte en ekstraordinær pulje fra DGI/DIF om penge til en Feva-jolle. 
Den kan bedst beskrives som en topersoners udgave af Terajollen. Den er velegnet til begyndere, 
men den er også i en klasse, og der kan derfor sejles kapsejlads i den. 

Vi har nu fået svar på ansøgningen og kan med glæde konstatere, at vi har fået 50.000 Kr. til 
indkøb af en Feva-jolle. 
Vi medfinansierer med omkring 5.000 kr., men især også gennem de aktiviteter, vi samarbejder 
med skolerne om i kommunen. 
Som en del af klubbens medlemmer har konstateret, har det nærmest vrimlet med skolebørn om 
formiddagen her i august måned. 
Vi tilbyder skolerne et fagligt forløb, knytter til sejlads og hav, hvor hovedvægten er lagt på, selv at 
opleve vand, vind, sejl, og alt det, der er specielt ved at bo i en kommune med vand på tre sider. 
Det giver en stor eksponering til lokale børn og unge, og dermed interesse for sejlads, - hvilket igen 
fører til nye medlemmer i juniorsektionen. 
Vi glæder os til at få den nye jolle hjem, og især over, at et hurtigt svar fra DGI/DIF gør det muligt 
at tage den i brug allerede i denne sejlsæson. 
 
 
 



 
Lynæs Sejl- og Kajakklub 
 
Fra Fest- og Arrangementsudvalget v/ Heidi Olsen: 

 
Dette års sidste grillaften: Fredag den 25. september klokken 18.00 
 
Vi er igang med at planlægge høstfesten (den tidligere standernedhalings fest) som er den sidste 
lørdag i oktober, sæt derfor kryds i kalenderen ved Lørdag den 31.oktober. 
 
Fra PR-udvalget v/ Svend Mortensen : 

 
Knold takker af. 
Knold har desværre besluttet at holde op i Sejl og Kajakklubben. Det er mærkeligt fordi det føles 
som Knold har nærmest  været her  ”hele tiden”. Med sin utrættelige energi og uendelige 
venlighed, har han præget klubben siden 2004, hvor han kom ind i klubben. Det var på sejlerskolen 
som elev. Med Knold blev jeg instruktør på det ”allerklogeste hold”.  De diskuterede, med et smil, 
om det var dem eller mig der var instruktør. Udover Knold var det Henrik Beckman og Lars 
Frandsen. De var ihærdige og gik virkelig til den. For samtidig med sejlerskolen startede de hos 
Karl Jensen, der sejlere med på de ugentlige kapsejladser, for sejlerskolen. Der sejlede de også de 
næste 2 år, som sejlerskolen varede. Det var meningen, at kapsejladserne var for de færdige 
sejlerskoleelever, 3 års som vi kaldte dem, men de begyndte som første års elever.  
På sejlerskolen snakkede Knold om at fortsætte i sejlklubben, og det blev som formand for 
festudvalget fra 2007, og derefter formand  for sejlerskolen fra 2012/2019. Der blev sat mange 
gode initiativer i gang i sejlerskoletiden bl.a. med DSRS input og andre spændende kurser. Der blev 
også prøvet andre længder på sejlerskole tiden, men endte med de to år, som det er nu. Der var 
112 elever der fra 2012 til 2019 har bestået sejlerskolens eksamen. Knold var ligeledes vores 
webmaster, og det må siges, at han med stort tålmod, har søgt at tilpasse de uendeligt mange 
ønsker, til vores flotte hjemmeside. 
Jeg synes du har efterladt et rigtig flot og positivt aftryk.  
 
Opråb fra PR-udvalget. 
Der sker meget i vores klub, som det er vigtigt at både klubbens medlemmer og omverdenen får 
del i. Når Knold udtræder af PR-udvalget er der 3 medlemmer tilbage, som alle har afsæt i 
kajakafdelingen. Heldigvis bliver vi suppleret af Heidi Ipsen, som med det samme bestyrelsen blev 
bekendt med Knolds beslutning, meldte sig til at overtage stafetten som webmaster. Herudover 
kan udvalget godt tænke sig at blive suppleret med en ( gerne yngre) person, som har lyst til at 
tage en mere journalistisk / opsøgende tilgang til formidling af de gode historier om klubbens 
aktiviteter. 
 
 


