
 

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan for Surf klubben 2019 

 

Januar: 

01-Tirsdaf. Januar Nytårssurf og pølser  

23. januar fællesspisning i klubben, grillen tændes kl. 18.30. 

Februar: 

20. februar – kl 18.30 - General forsamling i klubben 

Klubben sørger for grilpølser til alle fremmødte.  

 

Program for general forsamling kommer pr mail til alle.  

 

 

Marts: 

20. marts fællesspisning i klubben, grillen tændes kl. 18.30. 

 

 

April: 

7. april klargøringsdag og standerhejsning. 

 

Vi mødes kl. 12 og rigger skoleudstyr til mm. Kl 14.00 er der standerhejsning og 

pølser.  

 

Vi er sikkert så småt begyndt at windsurfe de dage hvor det er vind, dog kun dem, 

som har eget udstyr. 

 

Klubtræning starter: 

22. april Mandag’s første klubsurf aften for Alle, klubben åbner kl 16.30 – 

skippermøde 17:00 (vær klar med udstyr og vær omklædt kl 17:00). 



 

 

24. april Onsdag’s første klubsurf aften for Alle, klubben åbner kl 16.30 – 

skippermøde kl 17:00. Fællesspisning efter træningen (vær klar med udstyr og 

vær omklædt kl 17:00).  

Vi starter ud med nyt sæson i 2019 med hold struktur.  

I år ændrer vi på strukturen af vores træning. Vi skal til at køre i hold af 

nybegyndere. Lørdag og med på programmet April og Maj.  

 

Klubben åbner kl 16.30 for udstyr og våddragter. Alle skal være klar til kl 17.00 

hvor vi afholder et skippermøde.  

 

Dem som var med til trænings sidste år, fortsætter med at blive undervist som 

sidste år. Alle de nye kommer til at gennemgå et trænings forløb på 12 windsurf 

lektioner. Det er vigtigt at alle mødet op til det, så de ikke kommer bagud.   

April og maj måned, er der træning Mandag, Onsdag og Lørdag. Alle kan deltage 

mandag, onsdag og lørdag.  

 

 

Juni Måned er der træning Mandag og Onsdag.  

Juli Sommerferie.  

Vi starter et nyt hold igen til august. Hvor vi igen kører mandag, onsdag og lørdag 

i august måned.  

September og oktober, er der træning mandag og onsdag. 

 

 

 

Maj: 

Windsurf og SUP - mandag og onsdag skippermøde kl. 17 præcis, klubben åbner 

kl 16:30. 

(vær klar med udstyr og vær omklædt kl 17:00) 

Fællesspisning i klubben hver onsdag, grillen tændes kl. 19. 

 

Juni: 



 

 

Surf mandag og onsdag, skippermøde kl. 17 præcis, vær omklædt inden da. 

Adgang til omklædning ca. fra 16.30. (vær klar med udstyr og vær omklædt kl 

17:00) 

8-10 Juni - Pinsetur til Hvide Sande syd. Husk at bestille campinghytte. Turen 

er en familietur, alle er velkomne.  

 

Fællesspisning i klubben hver onsdag, grillen tændes kl. 19. 

23. juni Sankt Hans, der er bål på stranden og grillen tændes kl. 19. 

26. juni er sidste klubsurf aften inden sommerferien. 

 

Juli: 

Sommerferie. Klubben holder pause fra Mandags og onsdags træning. 

  

August: 

Surf mandag og onsdag, skippermøde kl. 17 præcis. Adgang til klubben ca. fra 

16.30. (vær klar med udstyr og vær omklædt kl 17:00). 

Fællesspisning i klubben hver onsdag, grillen tændes kl.19. 

5. august første dag efter ferien for Alle. 

7. august første dag efter ferien for Alle. 

 

 

 

 

 

September: 

Surf mandag og onsdag, skippermøde kl. 17 præcis, vær omklædt inden da. 

Adgang til omklædning ca. fra 16.40. 

(vær klar med udstyr og vær omklædt kl 17:00) 

 

Oktober: 



 

 

4-6 oktober. Fælles klubtur til øvede i Nordjylland. 

Surf mandag og onsdag, skippermøde kl. 17 præcis, vær omklædt inden da. 

Adgang til omklædning ca. fra 16.40. (vær klar med udstyr og vær omklædt kl 

17:00). 

Fællesspisning i klubben hver onsdag, grillen tændes kl.19. Fællespisning 

fortsætter indtil 9 oktober.  

Men efter 9.oktober starter vi kl. 18.30(fælles spisning) 

9. Oktober sidste klubsurf aften for i år. 

27. oktober, Søndag. Standernedtagning og kl. 13, klubben er vært ved pølsebord. 

 

November: 

22. november julefrokost for alle i klubhuset. 

Januar 2020: 

1.januar kl.12 Klubben giver øller og pøller i klubhuset. Evt. nytårssurf. 

Husk at der altid sejles når der er vind, dog kun for surfere med eget udstyr. HUSK at i 

altid skal være 2 på vandet så der ikke surfes alene. Følg med på Facebook i gruppen 

”vejle fjord windsurfere” 

Ekstra arrangementer i løbet af året:  

Evt. klubtur planlæging til Waterz/PWA hvidesande eller PWA Klitmøller. 

 

Ungdoms weekend som bliver afholdt for klubbens unge medlemmer og som 

bliver meldt ud på landsplan. 

Vi ses i klubben, Bestyrelsen                                                                                                                                                                                          


