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KLUBDAGE OG KLUBHOLD UNDERVISNING POP-UPS EVENTS

PLAN 2022 ER AFHÆNGIG AF FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKAB.
TAG FAT I EN FRA BESTYRELSEN HVIS DU ER INTERESSERET I AT VÆRE MED TIL AT UNDERVISE, 

AT VÆRE I BESTYRELSEN, AT VÆRE HJÆLPER/ASSISTENT PÅ KLUBDAGE MED MERE.



KLUBHUS 2022

Fra omkring årsskiftet overtager vi den fjerneste del af den røde lagerbygning ved 
siden af vores klubhus (klubcontainere). Denne del er på 120 kvadratmeter og er 
både opvarmet og isoleret og skal bruges til sikkerhedsbåd, udstyr, samlingsrum, 
omklædning med mere (uden at det er endeligt planlagt endnu).

Vi har endnu engang fået en fantastisk support fra Stevns Kommune der giver os 76% i 
huslejestøtte. Rødvig Fiskerihavn har også igen udvist stor vejvilje. Det er stort at vi får 
dette på plads. Tak til alle. 

PROJEKTER 2022

Sæson 2022 skal primært have fokus på aktiviteter for vores medlemmer. Vi har 
planlagt at lave fundraising for følgende projekter: 

• Indretning af nye klublokaler og optimering af containere (budget ca. kr. 50.000)

• WingFoil (vi mangler ca. kr. 50.000)

• Klubtrailer (budget ca. kr. 40.000)

• Opdatering, vedligeholdelse og reparation af udstyr (ca. kr. 30.000)



INSTRUKTØRER 2022

Vi inviterer hermed flere til at blive assistenter/frivillige og flere til at få 
speedbådscertifikat. Tag fat i en fra bestyrelsen hvis du er interesseret. Plan 2022 
er afhængig af frivillighed og fællesskab. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med 
frivillige kræfter kan vi overveje at outsourcer eller reducerer ambitionerne.

• SUP 
Anne, Hellesophia, Louise, Signe, Andreas, Maibrit, Rine, Dario, Lise H, Lise Høeg, 
Jesper & Steen

• Windsurf 
Jakob, (Dario), Jesper, (Søren) & Rune

• Surf
Matilde, Kaare, Louise & Signe

• Speedbådscertifikat
Rune, Jesper, Steen (Maibrit, Louise og Dario tager kursus). 
Er der flere der allerede har certifikat eller gerne vil have det?

• Assistenter & Frivillige
Hvem har lyst?

• Fest og Hygge
Vi kunne godt bruge et par frivillige der fokuserer på sociale arrangementer. Hvem 
har lyst?

• Børn
Vi kunne godt bruge et par power moms and power dads til at lave børnedage. 
Hvem har lyst?

• Bestyrelse
Vi kunne godt bruge et par ekstra ressourcer i bestyrelsen. Hvem har lyst?



KLUBDAGE & MÆRKEDAGE 2022

Vi har planlagt vores klubdage og klubhold så de i store træk afholdes som i sæson 
2021. 
Der skal altid være som minimum én instruktør og én med speedbådscertifikat til 
stede (eventuelt samme person) ud over minimum én der er hjælper/assistent. 

• Klubdage - Sikker BoardSport med Sikkerhedsbåd
Onsdage 17-19 og Søndage 10-12

• Klubdage Family - Sikker BoardSport med Sikkerhedsbåd
Omtrent hver den første søndag i måneden er der åbent for familiemedlemmer til 
klubdagen – med særlig fokus på børn. Børn og ægtefæller kan frit deltage hvis 
familien har som minimum ét medlemskab.

• Introhold
Omtrent hver den sidste søndag i måneden holder vi introdage for nye medlemmer til 
klubdagen. Nye medlemmer skal være med på en introdag.

• Arbejdsdage
9. april og 8. oktober 2022 fra 10 til 14. Alle bør deltage.

• Generalforsamling
27. marts 2022 kl. 15 til 18. Alle bør deltage

• Mærkedage
Fødselsdag 11.11.2022
Juleafslutning 24.12.2022 kl. 10 til 12
Sankt Hans 24.6.2022 kl. 19 til 22

• Klubmesterskaber
Stand Up Paddling – Lørdag 10.9.2022 kl. 10 til 18
Windsurf & samt fællesspisning - Lørdag 17.9.2022 kl. 10 til 24



UNDERVISNING 2022

Vi har et ambitiøst undervisningsprogram for 2022. Nedenstående er planlagt men ud 
over det er det strategien i sæson 2022 at kurser, events og arrangementer laves som 
pop up arrangementer.

• Windsurf kurser
Vi forventer at afholder introkurser i forbindelse med klubdage om søndage. Vi melder ud 
når vi nærmer os sæsonstart. Vi afholder kurser efter behov med underleverandør.

• SUP Basis kurser (ikke kalendersat)
Der afholdes i alt 4 kurser a 2 x2 timer som pop-up | Pris kr. 500,-

• SUP Teknik (ikke kalendersat)
Der afholdes i alt 4 kurser a 2 x2 timer som pop-up | Pris kr. 500,-

• SUP LifeStyle (Maibrit & Hellesophia med hjælpere)
Der afholdes i alt 8 kurser (4 før sommerferien & 4 efter sommerferien)
Mandage 17 til 20 | Pris kr. 500,-

• SURF Forår (Matilde & Kaare med hjælpere)
Der afholdes i alt 7-8 kurser i løbet af foråret | Torsdage 17 til 18.30 | Pris kr. 500,-
Popuptræning, paddeltræning, sikkerheden på vandet, når du bølgesurfer, forstå en 
surfforcast, forstå udstyret, frigivelse til surfudstyret, tag ud på egen hånd, sådan bliver 
du en bedre surfer og fysisk træning på land, som forbedrer dine surfskills i vandet.
Maksimalt 8 juniorer fra 10 til 18 år og 8 seniorer.

• Windsurf Young Gun (ugentligt x 1,5 timer) (Rune, Jakob & Signe med hjælpere)
8 juniorer (10 til 18 år)
Tirsdage 17-19 | Pris kr. 500,-

• TEORI – Vind & Vejr
Teori med fokus på vind og vejrforhold samt forberedelse til windsurf med udgangspunkt 
i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Afholdes 3 gange med samme indhold.



POP-UPS 2022

Sæson 2022 strategien er at kurser, events og arrangementer laves som pop up 
fremfor faste dage og kalendersatte arrangementer da det ofte er vanskeligt at 
planlægge vejr- og ressourcemæssigt. 

LimeLight Members (kun medlemmer) og LimeLight ToDay (alle interesserede) er 
platformene hvor pop up annonceres. ALLE medlemmer i Members og ToDay kan 
annoncere aktiviteter eller bare skrive om nogen vil med. 

Blandt de pop ups som med stor sikkerhed vil arrangeres er:

• SUP Race (fysisk træning på bane)

• SUP Downwind med sikkerhedsbåd

• Klubture

• Kapsejladser

• Foredrag

• Leverandørdage

• Hygge



EVENTS 2022

Afholdelse af events er afgørende for at vi får sponsorer, for vores 
medlemstilgang, for udvikling af vores medlemmer, for vores profileringen, for 
vores samarbejde med Stevns Kommune og andre samt for Stevns som helhed. 
Vi har følgende program for 2022:  

• SUP TOUR 2022 Stevns Klint
13. & 14.8 2022

• Åbent hus (2 x 6 timer)
Opening OpenHouse 1.5.2022 kl. 10-16

• Aktiv Sommer Stevns Kommune
Uge 30 - 25.7.2022 til 31.7.2022
Hver dag 09.30 til 13.00

• Sunday Paddle & Rowing
Vi arrangerer to fællesskabsdage hvor vi padler og ror en tur sammen; kajak, 
robåd, SUP - alle er velkomne – medlemmer og ikke medlemmer. Turister og 
andre. Kræver ‘eget’ udstyr.
15.5 og 21.8. Begge dage fra 10 til 14.

• BeachSport med Rødvig G&I samt DGI
Dato ikke fastsat

• Klubtur Vesterhavet
Onsdag 28.9 (afrejse aften), torsdag, fredag, lørdag og søndag 2.10.2022 
(hjemkomst aften)
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