
Strib Bådeklub
ungdom

Er du og dit barn vilde med vand?
Så har I nu muligheden for at dyrke 
vand- og sejlsport i Strib

● Tilbud til vandglade børnefamilier
● Vi øver os i både optimistjoller og  
   på SUP boards
● Alt udstyr kan lånes/lejes



Strib er fantastisk til vand- og sejl-
sport
Vi har etableret en ungdomsafdeling i 
Strib Bådeklub, hvor børn og unge kan 
lære at sejle. Udgangspunktet er optimis-
tjoller i kombination med SUP-boards, så 
vi altid kan komme på vandet uanset 
vejret.

Med hjælp fra erfarne sejlere og dygtige 
instruktører, sikrer vi en effektiv, udfor-
drende og tryg læringsproces. Vi har 
fokus på både praktisk sejlads, sikkerhed 
til søs og teori om 
vejr og vind. 

Hvordan kommer vi i gang?
Børn skal typisk være fyldt 8 år, kunne 
svømme 200 meter med redningsvest og 
generelt være fortrolige med vand. Der-
udover kræver vi, at der altid er en aktiv 
forælder, som kan engagere sig i de 
praktiske og sikkerhedsmæssige opga-
ver i forbindelse med træning.

Hvad med udstyret?
Vi har våddragter, redningsveste og joller 
I kan låne og leje, indtil I selv begynder 
at anskaffe jer udstyr. 

EKSTRA: få adgang til Vild med 
Vand traileren og tag de mindste 
børn med
Vild med vand i Strib er et aktivitetsfæl-
leskab i samarbejde med svømmeklub-
ben Delfinen, Strib Ro- og Kajakklub og 
spejderne i Strib. 

Formålet er at gøre vandsportsaktiviteter 
og -oplevelser nemt tilgængelige for 
familier og børn i Strib.

Vi har udstyret en trailer med SUP-bo-
ards, våddragter, redningsveste, fiskenet 
og andet udstyr. 

Med et familiemedlemskab kan I frit 
benytte traileren, når vejret og tiden 
passer jer.

Medlemskaber i Strib Bådeklub 
ungdom

Vild med Vand familiemedlemskab 
300 kr. per år

Ungdomsmedlemskab Strib Både-
klub 500 kr. per år

Aktivitetsbetaling ugetræning 
500 kr. per halvår

Jolleleje - optimistjolle 
350 kr. per halvår

Mød os på havnen eller skriv til 
medlemskab@stribbaadeklub.dk  


