Hvem er hvem i SYC Junior afdeling 2012
Telefon: 4188 4791
Mail: bc.soenderborg@profiloptik.dk

Telefon: 2165 3009
Mail: mmlao@

Far til Europa jolle sejlerne Anne og Hans.

Far til Europa jolle sejlerne Ann og Line

Du vil se mig på havnen, i følgebåd og i Bureau
Stop mig, ring eller send en mail hvis du har spørgsmål om hvordan du kan

Jeg er ofte på havnen og ofte i følgebåd. Jeg er formand for SYC Vennerne
der er støtte organisation for junior afdelingen. Spørg mig gerne hvordan

komme til at sejle, om SYC, om trænere etc etc.

Finn Halberg, Juniorformand.
Telefon: 2883 3057
eller
Mail: amol@sonderborg.dk

du som forældrer kan hjælpe, og hvordan man bliver medlem af vennerne.

Morten Sørensen, Formand for Vennerne
2340 3107

Telefon: 2236 0769
Mail: b.lybaekpetersen@gmail.com

Far til kommende optimist sejler Espen

Jeg er far til Optimist sejleren Thomas.

Jeg har sejlet og trænet optimist sejlere igennem de sidste 30 år
Jeg vil være på havnen som træner om Tirsdagen

Jeg har selv sejlet flere jolletyper som helt ung, jeg har valgt at blive træner
for nye sejlere - og håber du vil være med - jeg vil træne dig efter Dansk Sejlunions
diplom sejlads, Jeg er på havnen tirsdag og torsdag

Anders Olsen, Træner og træner koordinator
Telefon: 6170 3226
Mail: mkh.chk@aabenraa.dk

Brian Lybæk, Træner
Telefon: 2344 6536
Mail: tankred@citi.dk

Jeg er mor til Europa sejlerne Anne og Hans

Jeg har haft styr på Optimist jollerne igennem 20 år

Jeg ved hvor tingene er i klubhuset, har du en køkkenvagt og mangler noget, vil jeg
gerne hjælpe med dine spørgsmål. Er der stævner er jeg ofte den der står
for madplanerne, så jeg vil meget gerne have din hjælp også.

Skal du leje en klubjolle, skal du have repereret en jolle, skal duhave
sejl, lære at trimme et opti sejl, eller ved du ikke hvor dit ror står, er det mig du skal
have fat i.
Jeg hjælper på land hver tirsdag - om torsdagen træner jeg sejlere.

Marianne Halberg, Bureau, Køkken, Havnevagt
Telefon: 61554509
Mail: lise.kjar@dk.saabgroup.dk

Tonny Tankred, Optimist og Jolleskur mester.
Telefon: 2286 8174
Mail: dj@juhl.mail.dk

Mor til Europa jolle sejlerne Michael og Cecilie

Mor til masser af sejler piger, lige pt Europa sejleren Kirsten

Jeg er en del af buro og havne vagt ordningen, spørg mig hvis du er i tvivl om
hvordan man bliver medlem, hvordan man kommer til et sønderjydsk åben
eller sommerlejr, eller ???

Jeg er en del af bureau og havnevagt ordningen, spørg mig hvis du er i tvivl om
hvordan man bliver medlem, hvordan man kommer til et sønderjydsk åben
eller sommerlejr, eller ??? Jeg sørger for vores hjemmeside er opdateret

Lise Kjær, Havnevagt og Bureaupasser.
Telefon: 3050 7110
Mail: hans_halberg@hotmail.dk

Dorte Juhl, Havnevagt og Bureaupasser.
Telefon: 2751 9050
Mail: renenlund@hotmail.com

Jeg sejler Europa jolle.

Jeg er Europajolle sejler

Jeg er en af de nye trænere, der efter Dansk Sejlunions kursus i vinter
vil hjælpe med på vandet som træner for Optimister, og Zoom8 sejlere.
Spørg mig hvorfor det er fedt at sejle

Jeg er en af de trænere, der efter Dansk Sejlunions kursur
vil hjælpe med på vandet som træner for Optimister, og Zoom8 sejlere.
Hvis der er problemer med klubbens følgebåde skal jeg straks have besked

Hans Halberg Sejler og træner
Telefon: 53551864
Mail: eva_rudjord@hotmail.com

Rene Lund Sejler, Træner, koordinator for følgebåde.
Telefon: 6171 8648
Mail:

Jeg er Europajolle sejler

Jeg er far til sejleren Louise.

Jeg er en af de nye trænere, der efter Dansk Sejlunions kursus i vinter
vil hjælpe med på vandet som træner for Optimister, og Zoom8 sejlere.
Spørg mig hvorfor det er fedt at sejle

Jeg har selv sejlet flere jolletyper som helt ung, jeg har valgt at blive træner
for Europa jollerne - men hvælper dig gerne med at rigge andre joller til.

Eva Rudjord Therkildsen, Træner
Telefon:
21760277
Mail: linekoldkjaer@hotmail.com

Christian Clausen, Træner
Telefon: 40455884
Mail: flemming@originalchia.dk

Jeg er Europajolle sejler

Jeg sejler 18'tf på "hyggeplan", har været fast inventar på havnen i snart 50 år.

Jeg er en af de nye trænere, der efter Dansk Sejlunions kursus i vinter
vil hjælpe med på vandet som træner for Optimister, og Zoom8 sejlere.
Spørg mig hvorfor det er fedt at sejle

Jeg træner europa jollerne - men du må meget gerne spørge mig hvorfor man
aldrig bliver træt af at hjælpe i SYC. Jeg er udover at træne europa jollerne
Kapsejlads chef og leder af SYC sponsor søgnings hold - spørg gerne ind til dette.

Line Koldkjær Sørensen, Træner
Telefon:
61554988
Mail: ak@sdbg-consult.dk
Jeg er far til sejlerne Michael og Cecilie
Hvis du har lyst til at surfe, er jeg manden du skal tage kontakt til
Jeg vil koordinere surf træning på klubbens "brædder" efter aftale. Send
en mail, eller ring hvis det har din interesse.

Allan Kjær, Surf træner efter aftale.

Flemming Clausen, Træner + meget mere

