Referat: Sydstævnekredsen ungdomsledermøde
Tirsdag d. 6. nov. i Bandholm Sejlklub
Referent: Henrik Tang, Dansk Sejlunion
Fremmødte klubber:
•
•
•
•

Skælskør Amatør-Sejlklub
Nakskov Sejlklub
Bandholm Sejlklub
Sejlklubben Snekken, Vordingborg

Bordet rundt:
Skælskør Amatør-Sejlklub:
Skælskør Amatør-Sejlklub har i efterhånden mange år lagt energi i rekruttering og aktiviteter
for ”søstjerner”, som er 5-8 årige børn. SAS har pt. ca. 20 søstjerner. Aktiviteterne for
målgruppen er leg og vandtilvænning – fx at blive trukket efter en gummibåd, styre en jolle,
balance i sit on top kajakker o.l. Søstjerneaktiviteterne er en måde at ’konkurrere’ med andre
foreninger om tidlig rekruttering. Nogle søstjerner glider videre ind i andre vandidrætter. SAS
ser ingen problemer i det. Sidste år fortsatte seks søstjerner i joller, og det har også givet
mulighed for at inddrage nye frivillige forældre i klubben.
SAS har ca. 15 juniorsejlere i joller. I klubben trænes der søstjerner 1 gang om ugen og 2
gange om ugen for juniorsejlere. SAS har to trænere på 17 og 19 år og desuden 1 forældre,
som sidder i følgebåd, primært fungerende er guide. Claus Møller Christensen fungerer også
som træner. SAS Har haft held med flere, der sejler stævner. Der har i sidste sæson været
stævnedeltagelse af 6 sejlere til Harboe Cup i Opti, Zoom og Feva. SAS oplever god
forældreopbakning til frivillige opgaver og at medvirke til at holde arrangementer.
Efterårssæsonen starter altid med en weekend med overnatning, som giver sammenhold i
gruppen af sejlere.

Nakskov Sejlklub
Nakskov Sejlklub er startet op i år med junioraktiviteter. Klubben har været igennem en
længerevarende periode med manglende engagement af frivillige til at arbejde med
junior/ungdomssejlads. I år har en gruppe frivillige etableret et tilbud for juniorer. I tilbuddet
er indgår fællesspisning, som har givet en større samhørighed i gruppen af sejlere og forældre.
Initiativet til at opstarte junioraktiviteter er taget af tre kollegaer på samme arbejdsplads. Kick
off var et åbent hus arrangement, hvor det var et krav at forældre var aktive. Derefter er der
opnået en aktivitet i juniorarbejdet. Initiativtagerne har haft fokus på, at forældre er aktive
medhjælpere.
Nakskob Sejlklub har en mindre gammel flåde. Nakskov Havn har lige fået en større donation
til at revitalisere havnemiljøet. Juniorafdelingen er presset på faciliteter og arbejder på at lave
et fælles hus med andre blå idrætter. 7-8 børn er faste sejlere.

Bandholm Sejlklub
Bandholm Sejlklub har fået gang i klubbens Ynglinge. Klubben arbejder med opstart af
søstjerner og arbejder aktivt med at stille tilbud i tidssvarende udstyr. Sportsligt har Bandholm
Sejlklub et højt niveau. Der er vundet sølv i sejlsportsligaens 2. division, og der er 2-3 piger,
som er godt på vej op i Optimist. Klubben oplever udfordringer ved at fødekæden er svær at
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arbejde med. Der blev rekrutteret 4 begyndere i år, men de er faldet fra af legitime grunde.
Andre er holdt op, fordi det er for koldt og vådt eller at forældre er nervøse for risici ved
vandsport. Grundlæggende er der en oplevelse af, at der kan være mange grunde til frafald.
Klubben orienterer sig ud i, hvad andre klubber gør for rekruttering. I de gode gamle dage var
sejlerbørn af sejlerforældre. Der er en oplevelse af, at børn nu kommer fra familier uden
sejlerbaggrund/friluftsliv-baggrund. Klubben har været ude på skoler og markedsføre tilbud og
har et ønske om at kunne samarbejde med andre klubber. Igen i år forsøgte Bandholm
Sejlklub at afholde Fejø Sejlercamp, som blev aflyst pga. meget lille tilslutning.
Klubben afholder sejlads hver lørdag henover hele vinteren. Alle fra andre klubber er
velkomne.
Har opnået store sponsorater: 180.000 til nye optimistjoller via Nordeas Kystpulje, sidste år til
to 29ere fra en anden fond, og i år også stor donation fra Nordea Fonden i regi af havnehuset,
som er en sammenslutning af flere blå klubber til flydebro.

Sejlklubben Snekken, Vordingborg
Sejlklubben Snekken, Vordingborg har ca. 25 juniorer. Til normal træning kommer der ca. 15.
Aldersgruppen er med meget stor forskel, og der er meget store forskelle på niveauer. Klubben
har løbende indslusning, som gør det besværligt at holde en gruppe samlet. Klubben er
udfordret på antallet af trænere ift. at ’levere varen’ til alle niveauer/sejlere. Den yngste sejler
er 7 år og de ældste 19 er 19. Det betyder stor forskel i niveau – også på tværs af alder.
Klubben holder vinteraktiviteter i svømmehal med teori. Ingen teori i sommerhalvåret.
Klubben har deltaget i forskellige stævner og lejre, hovedsageligt i Optimist. I år valgt klubben
ikke at afholde sommerlejr, fordi der er mangel på frivillige.
Fødekæden har en ok søgning gennem sejlerforældre fra lystbådehavnen. De tilstødende
klubber har et begrænset ungdomsarbejde, og det betyder at der kommer børn fra Kalvehave
og Præstø.
Klubben har Optimistjoller, Tera, Feva, 29ere, 606, Zoom8 og Soling. Dertil er nogle
privatejede Europa-joller. Klubben holder træning to gange om ugen og har 1 lønnet træner til
de mindste. Klubben oplever udfordringer ift., at trænere kommer forskudt pga. jobmæssige
situationer. Det betyder, at der ikke er gennemgående trænere.

Stævner og camps:
Kredsen har generelt oplevet dårlig tilslutning til stævner.
Dansk Sejlunion opfordrer til at deltage i andre kredses aktiviteter. På Dansk Sejlunions
hjemmeside kan man tilgå lister over alle ungdomskontaktpersoner. Tilgå via dette link:
http://www.sejlsport.dk/mere/dansk-sejlunion/organisation/kredse
Der blev efterlyst en samlet oversigt over stævneaktiviteter for juniorer og unge sejlere.
Selvkritisk må Dansk Sejlunion erkende, at www.sejlkalender.dk ikke er fyldestgørende til at
vise aktiviteter. Klubber skal selv indtaste aktiviteter, og det opfordrer Dansk Sejlunion til.
Planlagte aktiviteter:
•

28.-29. sept.: Harboe Cup, Skælskør Amatør-Sejlklub. Fungerer også som
kredsmesterskab. Evt. 29er med ind i kredsmesterskabet. Hvis der er tilstrækkelig
tilslutning køber kredsen en pokal.
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•
•

Dato er ikke afklaret, men Bogø Sejlklub afholder muligvis et breddestævne.
Dansk Sejlunion opfordrer til at afholde en sommercamp i slutningen af sommerferien for
kredsens sejlere – og med mulighed for deltagelse af sejlere fra andre kredse.

Dansk Sejlunion:
•

•
•

•

•

Dansk Sejlunion har ansat en ny direktør, Christian Lerche. Christian kommer med en
alsidig baggrund i sejlsporten og med erfaringer i ledelse af større organisationer. Se mere
her: http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/09/moed-dansk-sejlunions-nye-direktoer-christianlerche
Dansk Sejlunion fortsætter eller øger indsats på ungdomsområdet i 2019.
Dansk Sejlunion opfordrer til, at man regionalt/lokalt aktiverer potentialet i ”DS
stævnekoncept”. Se mere her om ”DS stævnekoncept”:
http://www.sejlsport.dk/ungdom/grandprix-og-dm/ds-staevnekoncept
I samarbejdet mellem kredsens klubber kan der være et potentiale i at besøge hinanden.
Flere steder i landet har man ”sejlerkarrusel”, hvor man flytter alle sejlerne hen til én klub i
en periode. Det kan afhjælpe klubbers udfordring med den kritiske masse. Etablerer man
et sådant samarbejde skal det naturligvis være inden for en rimelig køreafstand mellem
klubber, så alle parter – sejlere, forældre, klubber – oplever fordele.
Dansk Sejlunion arbejder med formulering af en ny strategi for forbundets indsatser.
Arbejdet med juniorer og unge sejlere indgår i de strategiske mål.

Eventuelt:
Claus Møller Christensen, Skælskør Amatør-Sejlklub er valgt til kredsens repræsentant ind i
Sydstævnekredsens hovedbestyrelse.
Idet fremmødet til mødet d. 6. november ikke var stort målt på antallet af klubber, arbejdes
der på at afholde et nyt møde i Vordingborg på et senere tidspunkt. Indbydelse sendes af
formand for kredsens ungdomsarbejde.
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