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Sommercamp 2014 

Efter at vi sidste år desværre måtte aflyse vores Sommercamp – ja så måtte vi bare have stablet 

en Sommercamp på benene i år. Indledningsvis hørte vi hvordan det lå med opbakning fra vores 

naboklub i Nibe – de skulle nok dukke op hvis vi atter arrangerede en Sommercamp var 

meldingen fra Heinrich. Dernæst fulgte arbejdet med at få lavet et godt program, samt den 

efterfølgende markedsføring. Det skete der så ikke så meget ved kan man sige, så der var noget 

panik på op til tilmeldingsfristen, da vi kun havde ganske få tilmeldinger. Heldigvis lykkedes vi 

med en rigtig stærk slutspurt, så lige pludseligt havde vi 20 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne 

Vallensbæk, Rønbjerg, Thisted, Egå, Nibe samt Aalborg. Yderligere ville Janus også støde til den 

sidste dag, så i alt var vi nu 21 sejlere i alderen 7-15 år. Nina og forældre ville tage den lange tur 

helt fra Charlottenlund og til Aalborg, for at komme med på Sommercampen. 

Vores faste instruktør Laust var også klar på opgaven og det lykkedes at finde et par gode 

hjælpere til ham; Freja og Lasse var klar til at instruere. Lørdag d. 28. april mødtes vi så alle på 

havnen klokken 9. Bådene skulle rigges til, både optimist- zoom- og feva-joller skulle på vandet. 

Vores instruktører havde alle travlt med at hjælpe sejlerne, så alle kunne blive sejlklare. 

 

 
Der lyttes opmærksomt efter hvad instruktørerne 
har planlagt skal ske i løbet af dagen. 

Da jollerne var sejlklare, var det tid til 
skippermøde, hvor vores instruktører 
fortalte om dagens program 
 

 
Vores superdygtige instruktører; Freja, 
Lasse og Laust i aktion 

 

Ved en 10-tiden var sejlerne klar til en kort sejlads på vandet, lige uden for havnen. Det var ikke 

så nemt for Vindguderne havde fuldstændigt glemt os - det var svært bare at sejle strømmen op.  

De mere erfarne sejlere var under hele Sommercampen meget flinke til at hjælpe de nye 

aspiranter, de nye fik mange sejlture med de mere erfarne sejlere. Her er det vist på sin plads 

med en særlig tak til Malthe, for hans utrættelige indsats med nye besætninger. 

Efter en times tid åbnede Vorherre også for sluserne - så var det ved at være tid til noget frokost.  
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Malthe med besætning, Oskar og Simon 

 
Christine hygger sig 

 
 

Frokosten blev nydt i klubhuset, hvor Karin havde rigget til. Den lune leverpostej fik hurtigt ben 

at gå på. .. 

 

 

Hvornår har gennemsnitsalderen sidste været så lav ved bordene i Aalborg Sejlklub?  
Farmor og Farfar havde dog trods alt også fået lov at være med! 

 

Efter frokost var det tid til den årlige stjernesejlads, men det var nu ikke så let da det stadigt var 

noget sparsomt med vind, men til gengæld regn i rigelige mængder. 

Derfor blev det til en kort sejlads samt efterfølgende en tur i kajakkerne for vandhundene. 
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Christian, Thomas & Christine på fjorden i svag vind. 

 
Elizabeth på læns 

 

 
Christoffer og Viktor demonstrerer 
alternativ hængetræning… 
 

 
Så er der sjov i kajakkerne 

 

Dagen sluttede med hjemmelavede Burgere i Klubhuset og hygge om aftenen. Kage-holdet 

havde sørget for rigelige forsyninger - Kage gik vi bestemt ikke ned på... 

 

Søndag 29.juni 

Om søndagen viste Malthe, Anton og Daniel sig særdeles morgenfriske, så de nuppede lige en 

løbetur på en 3-4 km inden morgenmaden – sådan! Programmet for dagen var, at sejlerne skulle 

på langturssejlads med madpakker, men Vorherre havde midlertidigt bestemt sig for at tage 

revanche fra dagen før, så vind var ikke en mangelvare. 

Vi valgte dog at prøve turen alligevel, eventuelt i lidt forkortet udgave end oprindeligt planlagt. 

Alle sejlere var med i bådene fra start, men som vinden friskede måtte nogle af de nye sejlere 

søge ly i vores ledsagerbåde. Nina og Anders i feva-jollen skulle lige prøve spileren – plask sagde 

det så… Vi valgte derfor at afbryde sejlturen og i stedet tog vores instruktører sejlerne med på 

den oprindeligt planlagte tur til Fruens holm i ledsagerbådene. 

Det var derfor nogle meget trætte sejlere som kom i land hen på eftermiddagen. Det er hårdt at 

sejle for sejl når det blæser. Lene og Mette havde sørget for aftensmaden og det hjalp lidt på 

energiniveauet. Aftenen sluttede vi med en omgang minigolf, lidt længere oppe ad 

Skydebanevej. 

 



 
4 

 
Mange måder at holde en mini-golfkølle på… 

 
Tøseholdet – Adgang for brødre strengt forbudt! 

 

 
Jacob, Christian & Christoffer 

 
Anton med ”Ishockeyføring”  

 

Aftenen sluttede med hygge i klubhuset. Trods mange ihærdige forsøg fra særligt Malthe, viste 

det sig helt umuligt at spise sig igennem kagebeholdningen. Dagen sluttede klokken 22, hvor 

sejlerne skulle i seng. Den strenge lejrchef måtte til sidst op og sidde i ”sovesalen”, inden de 

sidste sejlere kunne falde helt til ro. Man kunne klart fornemme at sejlerne nu havde lært 

hinanden at kende på tværs af klubberne. Ro i lejren havde vi en halv times tid senere. 

 

Mandag 30.juni 

Løbesjakket var nu indskrænket til Daniel og Malthe, men de to lige en kort løbetur til at starte 

dagen op på.  Det blev lidt senere end planlagt med rundstykkerne om morgenen, nogle sejlere 

var måske alligevel kommet lidt sent i seng.. 

Dagens program var sejlads på nogle simple baner. Heldigvis var vinden løjet en smule,  

så lidt over klokken 9 stævnede 4 fevajoller (2-mandsjolle), 2 zoom joller samt 7 optimistjoller ud 

af havnen. Stemningen var rigtigt god fra morgenstunden, Viktor´s råbte; ”fedt – nu er der 

kommet noget vind Anders”, som de sejlede ud. Vinden holdt sig heldigvis på et rimeligt niveau 

igennem formiddagen, men nogle af optimistjollesejlerne måtte dog alligevel søge tilflugt i 

ledsagerbådene. Der blev dog øvet forskellige sjove baner, hvor sejlerne trænede i sejlads på 

forskellige baner. 
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Sejlads på bane ved Egholm 

 

 

 

Om eftermiddagen blev kajakkerne atter fundet frem og vandhundene plaskede løs en times tid 

endnu.  

Aftensmad havde Jeanette og Frederik lovet at klare. De ville lige sætte deres kokke til at lave 

noget aftensmad, så Frederik ankom med en meget fornem menu. Anders´ kommentar ved 

udsigten til kartofler var; ”Kartofler - Den havde jeg sgu ikke lige set komme..”.  

Som sejlerne fik smagt på menuen forstummede alt skepsis og de ovnbagte kartofler blev 

indtaget rub og stub!. Mange tak for dette bidrag, det faldt bestemt i sejlernes smag.  

Efter aftensmaden var der rigget Playstations og Wii´s til på vores projektorer i klubben og så var 

der dømt afslapning og hygge med chips og popcorn. Sidst på aftenen blev rundboldbattet 

fundet frem og faktisk nænnede Lejrchefen slet ikke at sende sejlerne i seng til tiden, sådan 

hyggede de sig på græsplænen. 

Det første behjertede forsøg på at få sejlerne under dynen blev gjort ved en 22.30 tiden, men alle 

sejlerne var stadigt fulde af energi (måske kartoflerne…) – Det krævede ”fuld overvågning fra en 

meget streng lejrchef” at få alle til at falde i søvn. Kvart over 23 lykkedes det endeligt og der var 

nu ro i lejren. 

 

Tirsdag d. 1.juli 

Løbesjakket var atter afsted en 3-4 km, sejt af Daniel og Malthe lige at vise alle hvordan man 

starter dagen. Det var nogle noget søvnige børn som kom dryssende ned til rundstykkerne, så 

sejladsstart måtte lige udskydes en smule. 

Inden sejleren sejlede på fjorden demonstrerede Troels lige hvordan man lægger til ved 

jollebroen, således at man passer godt på sin jolle når man lægger til. 

 
Laust forklarer hvordan man lægger til! 

 
Troels viser hvordan man lægger til! 
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Herefter fulgte den afsluttende kapsejlads, som blev afholdt på bane lige uden for havnen.  

Da sejladserne var slut var det tid til frokost  - menuen stod på hotdogs ude på jollepladsen. 

 

 
Simon var med som assistent i ledsagerbådene. 

 
Frokost – hotdogs i det fri. 

 

Efter frokost riggede vi bådene af, men sejladsen var ikke helt slut. Laust havde lovet sejlerne en 

tur på ”Bananen” efter den store rib-båd. De som ikke lige havde lyst til det, listede i stedet rundt 

i kajakkerne.  

 

 
Banan-sejlads – her er det Daniel og William´s tur 

 
Bananen var populær… 

 

Det var nu ved at være tid, at sige farvel for denne gang. Nu ventede kun oprydning samt at få 

pakket både og grej ned. 

  

Jeg vil her afslutningsvis gerne have lov at sige tak til alle jer sejlere på Sommercampen.  

I har været nogle rigtige dejlige unger at have på besøg på Sommercamp, særligt har jeg nydt at i 

har været så gode til at hjælpe hinanden til vands som på land. Jeg håber, at i vil tænke tilbage på 

en god Sommercamp her i Aalborg.   

Til de udenbys sejlere fra Vallensbæk, Nibe, Rønbjerg og Thisted vil jeg også lige minde om, at i 

meget gerne må huske at fortælle om Sommercamp hjemme i jeres egne klubber, således at vi 

måske kunne få endnu flere sejlere på vandet næste år. 

 

Dernæst en kæmpe tak til vores Instruktørteam; Laust, Freja og Lasse. Uden jeres indsats på 

vandet, ja så kunne jeg slet ikke forestille mig at vi kunne afvikle vores Sommercamp.  

Tusind tak skal i have for den flotte indsats, jeg håber meget at kunne trække på jer igen engang. 
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Sommercamps dygtige instruktører; Lasse, Freja og Laust 

 

Også en stor tak til hele forældregruppen for hjælp med forplejning, underholdning, brovagter og 

hvad der ellers er hjulpet med. En tak til Farmor og farfar Bundgaard for assistance under hele 

arrangementet. Det er vigtigt at vi får lidt hjælp undervejs, for ellers så kan lejrchefen godt gå 

hen og blive en smule træt som dagene går. Næste år vil også prøve at lave nogle mindre og 

mere overskuelige vagtopgaver, som man kan tilmelde sig.  

Med disse ord vil en træt, men også meget glad lejrchef, takke af for denne gang. jeg håber, at vi 

ses igen til næste år. 

 

 

Med Sejlerhilsen 

 

Juniorafdelingen, Aalborg Sejlklub 

Jan Skall Sørensen 


