EBS Ungdomssektionen verksamhetsberättelse och framtidsutsikter 2015.
Vi har startat en ungdomssektion. Det här är kul!
Totalt är ca 22 medlemmar plus några som anmält intresse. Vi är tio ledare. Det är underbara barn
och trevliga föräldrar.
Vi har sex optimister en skolsegelbåt Fajak F12 med plats för vuxna, en följebåt och en rodd-jolle.
Detta är en helt ideell verksamhet som bygger på att ledare bjuder in medlemmar att segla när deras
egna barn skall segla. Medlemmar har en förälder med som hjälper till. Tanken är att föräldrar ska
utbildas till ledare utan att åtagandet blir för stort. Vi har använt oss av Facebook för
kommunikation och bokning detta har varit lyckat. Ledare lägger upp seglingstillfällen som
”inlägg” och man bokar med en ”kommentar”.
Var är vi nu?
Vi har lärt oss mycket om hur olika barn är och att alla har olika behov.
Vi har inte haft något program för hur nybörjare skall lära sig segla. Här tänker vi om. Vid segling
den 30 augusti hade vi tre nybörjare och en ganska ovan och det var mindre lyckat.
Vi vill införa ett program för nybörjare med individuell anpassning. Alla barn skall få enkla
uppgifter, som att segla tvärs vinden ut från bryggan och tillbaka, vi kan då se vilka behov av
träning varje barn har och anpassa övningar efter det . Successivt lägga till svårighetsgrader. Alla
barn är olika och lär sig olika fort, vi behöver se deras behov.
Hur vill vi gå vidare?
Vi vill skapa ett program för nybörjare och nya föräldrar. Barnen skall få individuell träning.
Det bör vara max två nybörjare vid varje tillfälle för att träningen ska vara individuell och bra.
Vi behöver minst två större jollar där vuxna får plats. Dessa båtar reserveras för mer erfarna
medlemmar och barn som inte får plats i en optimist. Och föräldrar kan lära sig segla.
Det finns behov av en mer lättillgänglig bryggplats. En sådan kan skapas genom att lägga till en
ponton längst ut på bryggan västerut.
Vi har plats för flera barn.
Hur många medlemmar som får plats beror inte enbart på antalet jollar utan i högsta grad på antalet
utlysta tider som medlemmar kan boka. Att introducera nya barn/föräldrar och utbilda nya ledare
måste ske i lugn takt men bör prioriteras.
Underlätta för ledare.
Det kan vara tungt att som ny ledare ensam ta sig an en grupp. Även ledare behöver träning, som att
segla själv. Att till en början ta mindre grupper kanske två barn räcker. Nya ledare bör få hjälp och
inte vara ensamma minst en mer erfaren ledare bör vara med.
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