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Faaborg Sejlklubs krabbeklub

Nomineret 2021

Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Dina Snedker
dina@todic.net

Projektets væsentligste indsatser

I Faaborg Sejlklubs Krabbeklub for 5-8 årige børn hejser 
man i begyndelsen af sæsonen Havmiljøvogterflaget på en 
lille flagstang og forklarer børnene om vigtigheden af ikke 
at efterlade skrald i naturen samt i og ved vandet. Ved alle 
aktiviteter står der en spand med skraldepose, og børnene 
får sat et kryds i deres skema, når de samler affald op, 
som ligger på havbunden eller flyder rundt i vandet.

I Faaborg Sejlklub arbejder man for at starte en god op-
dragelse med at passe på miljøet fra en tidlig alder – og at 
mange bække små kan give et håb for et renere havmiljø 
i fremtiden. Alle børn er dybt forundrede over de ting, de 
finder. Det er alt fra fx plasticdunke til dåser og gummi-
støvler, og der er næsten altid en helt fyldt skraldespand 
efter hver aktivitet. I Krabbeklubben fiskes der altså andet 
end krabber, og børnene er lige så stolte over at have 
fisket fx slikpapir eller andet affald, som hvis de har fanget 
en krabbe. En vigtig del af aktiviteten er, at børnene bliver 
bevidste om, hvor stort et ansvar man har for naturen – 
lige så vel som det ansvar man har for hinanden til søs.



Stenrevsgruppen i Hou

Nomineret 2021 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Birgit Liv Hansen
formand@housejlklub.dk 

Projektets væsentligste indsatser

Historier i lokalarkiver vidner om, at der i flere hundrede 
år og helt frem til 1990erne er fisket sten op i havet ud 
for Hou. Folk, der kan huske tilbage til 1960erne, erindrer 
snorkelture, hvor der stadig voksede tang og ålegræs mel-
lem revlerne, ligesom badende kunne se på små fladfisk, 
der lå gemt i sandet. Sådan er det ikke længere, og Sten-
revsgruppen i Hou har derfor ansøgt Kystdirektoratet om 
at etablere tre stenrev i området ud for Hou.

Formålet er at give planter og dyr gode muligheder for at 
genetablere sig i det sydlige område af Århusbugten, så 
der kommer en større grad af artsdiversitet. Derudover vil 
stenrevene give god adgang til havstudier samt muligheder 
for læringsforløb for elever på Hou Maritime Idrætsef-
terskole og Egmont Højskolen, ligesom sejlere generelt vil 
kunne få gode oplevelser med snorkel/dykkerture samt 
lystfiskeri.

Stenrevsgruppen er et samarbejde mellem Hou lokalråd, 
Egmonthøjskolen, Hou Maritime Idrætsefterskole, Hou 
Sejklub, Sydhavnens jollelaug, Danmarks Naturfrednings-
forening og Odder Kommune om reetablering af stenrev 
langs kysten ud for Hou.



WOW Copenhagen Sailing Event

Nomineret 2021

Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Nynne Ammundsen
crew@sejlsportsligaen.dk 

Projektets væsentligste indsatser

For tredje gang har Sejlsportsligaens eventorganisation 
og Sundby Sejlforening afholdt WOW Copenhagen Sailing 
Event. WOW Copenhagen Sailing Event er en event særligt 
for kvinder, hvor 18 kvindehold bestående af 4-5 personer 
sejler kapsejlads i Sejlsportsligaens J/70 både med base 
fra Sundby Sejlforening.

Ved eventen i år var der et skærpet fokus på at afholde en 
bæredygtig event. Allerede fra planlægningsfasen er der 
taget udgangspunkt i hvilke områder af eventen, der kunne 
justeres eller ændres med et bæredygtigt afsæt. Udgangs-
punktet har været at bidrage med et positivt Co2-regn-
skab som en del af eventøkonomien.

Visionerne for arbejdet med bæredygtighed har centreret 
sig om praktiske anliggender, hvor alle sejlere har kunnet 
bidrage aktivt med at løfte opgaverne – eller selv være en 
aktiv del af arbejdet. Dette har været en ny og anderledes 
tilgang for stævneledelsen, og for alle parter i arrangøror-
ganisationen ses bæredygtighed som et ufravigeligt punkt i 
fremtidens stævneafvikling.

De konkrete tiltag strækker sig fx over portionsanrettet 
forplejning, affaldshåndtering, præmier i bæredygtige ma-
terialer, drikkedunk med skruelåg frem for engangsplast, 
osv.

WOW Copenhagen Sailing Event har modtaget et certifikat 
fra organisationen Sailors For The Sea på baggrund af det 
store arbejde med det bæredygtige event.



Dansk Knarr Klub - tasker af sejl

Nomineret 2021
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Per Flemming Christensen
perflemming.pc@gmail.com 

Projektets væsentligste indsatser

I et samarbejde med North Sails har Dansk Knarr Klub 
startet et projekt med at producere sejlertasker til mad-
pakker og drikkedunke af brugte Knarrsejl. Dansk Knarr 
Klub påtager sig en rolle med at indsamle brugte sejl, der 
typisk ligger og fylder på lofter og i carporte.

Distributionen af tasker er tiltænkt som gaver til frivillige 
hjælpere til Dansk Knarr Klubs 5 større årlige stævner, 
herunder frivillige i arrangørklubber, og som merchandise 
til Knarrklubbens medlemmer. Ikke mindst bliver taskerne 
en del af startpakken til International Knarr Championship 
2022 (IKC 2022) med deltagelse af over 100 sejlere fra 
bl.a. San Francisco, Oslo og Bergen, hvorved Dansk Knarr 
Klub udbreder idéen til sejlere fra USA og Norge.

Kongelig Dansk Yachtklub har udpeget IKC 2022 som et 
stævne til videreudvikling af klubbens arbejde med bære-
dygtighed. Arrangementerne på land ved IKC gennemføres 
af Dansk Knarr Klub, hvor det er klubbens hensigt at indgå 
i et meget tæt samarbejde med KDYs Bæredygtighedsud-
valg for at trække på gode erfaringer og for at gøre IKC 
2022 til en bæredygtig event på alle tænkelige måder.



Kongelig Dansk Yachtklub - J/70 EM

Nomineret 2021 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Søren Helmer Jensen
shelmerjensen@gmail.com 

Projektets væsentligste indsatser

Kongelig Dansk Yachtklub, KDY, har opnået den højeste 
bæredygtigheds-anerkendelse fra Sailors For The Sea for 
J70 EM i Skovshoved. Anerkendelsen er et Platin Certifikat, 
og KDY er den første sejlklub i Norden og nr. 3 i Europa, 
som har opnået en sådan Bæredygtighedspris.

KDY har i 2021 haft to store stævner: J/80 VM i Rungsted, 
hvor der blev opbygget erfaringer, efterfulgt af J/70 EM i 
Skovshoved, som var årets største stævne med 98 delta-
gende både og mere end 500 sejlere og officials.

KDY har besluttet at arbejde på bæredygtighed med re-
ference til FN Bæredygtighedsprogram. Første skridt var 
fokus på 10 konkrete udvalgte tiltag, som blev udvidet til 
20 mål for 2021. De 20 mål svarer til retningslinjer som 
beskrevet i det bæredygtighedsprogram, som er udarbej-
det af den internationale organisation Sailors For The Sea.

Sailors For The Sea certificeringen af J/70 EM er sket 
på baggrund af en rapport, der er udviklet ud fra alle de 
bæredygtige faktorer, der til sidst endte med platincerti-
ficeringen. I rapporten kan man bl.a. læse, at KDY sparede 
det uge lange stævne for omkring 4000 engangsplastik-
krus ved at bruge genanvendelige krus, ligesom alt andet 
engangsplast var bandlyst under stævnet. 

Information og resultater blev vist på store tv-skærme 
frem for at blive printet. Bundmalingen var miljørigtig, 
frivillige oprydningsteams sørgede for, at intet tabt affald 
endte i naturen, og plasticvandflasker var afløst af flere 
vandstationer. Der var lavet effektiv skiltning for at redu-
cere kørselsomfanget, sortering af affald på havnen og en 
koordineret oprydningsindsats efter stævnet. Alt sammen 
var koordineret af stævnets ‘Green Team’.

Gentofte Kommune var en aktiv samarbejdspartner ift. 
den bæredygtige logistik. KDY har lagt vægt på vigtigheden 
af at etablere en proces, hvor bæredygtighed ikke kun er 
for et stort internationalt stævne, men at etablere en dag-
lig proces, hvor alle klubbens discipliner og aldersgrupper 
kan genkende sig selv og løfte i flok



Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (KAS)

Nomineret 2021
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Charlotte Andersen
klubliv@kas.dk 

Projektets væsentligste indsatser

KAS GREEN er et nyt initiativ i Kjøbenhavns Amatør- 
Sejlklub, der i sin helhed har til hensigt at gøre klubben 
mere miljøvenlig og bæredygtig i mange henseender.  
Initiativerne har til formål at sætte fokus på grøn klubprofil 
og en bæredygtig adfærd hos klubbens medlemmer.  
Initiativet skal bidrage til et renere havmiljø, så klub- 
medlemmernes børn og børnebørn har mulighed for at få 
de samme store oplevelser med sejlads og vandsport, som 
har været nutidens generationer i vandsport forundt.

Initiativer i KAS GREEN dækker bl.a. over:

• Genanvendelse af sejl til tasker, cockpitafskærmninger 
– herunder kursus i at anvende klubbens sejlsymaskine.

• Projektet ”Børn og (ren) båd” med fokus på affalds-
håndtering og opdragelse af børn.

• Drikkedunke i miljøvenlige materialer til elever.
• Genbrug og vedligehold af brugt sejlertøj.
• Anvendelse af højteknologisk tovværk produceret af 

affaldsplastic.
• Renovering af grej frem for indkøb af nyt grej.
• Fælles oprydnings- og affaldsdage.
• Bæredygtige stævner.
• Grønne produkter til at male, lakere og pleje klubbens 

flåde



Vejle Windsurf & SUP Klub

Nomineret 2022 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Vladyslav Ostermann
formand@vejlesurf.dk

Projektets væsentligste indsatser

I Vejle Windsurf og SUP klub sætter de pris på fjorden og 
naturen omkring. 
I klubben har de flere events om året, hvor medlemmerne 
organiserer affaldsindsamling.

Man mødes, hygger og sejler ud på fjorden for at samle 
skidt op. Ved forårets første arrangement i ’22 blev der 
indsamlet ca 40 kg skrald på 2 timer i området tæt på 
klubben, en strand bær ved og et fredet område. Dette 
initiativ blev startet af en af klubbens trænere, og  
medlemmerne bakker fortsat op. 



Nappedam Bådelaug

Nomineret 2022
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Navn
Mailadresse

Projektets væsentligste indsatser

Nappedam Bådelaug har ca. 400 medlemmer, og havnen er 
primært bygget af frivillig arbejdskraft og bliver tilsvarende 
vedligeholdt af medlemmerne. 

Der er installeret et solcelleanlæg på klubben, som hjælper 
med at holde udgifterne nede. Der er desuden lavener-
gipærer næsten overalt, og de følger deres elforbrug med 
aflæsning hver måned. 

Klubbens vinterbadere, som udgør yderlig ca. 300 med-
lemmer, har reduceret deres åbningstid i de to saunaer, og 
sikrer via booking, at de udnyttes bedst muligt. 

Bådelauget har lavet et lille autoværn ud mod Molsvejen, 
hvor et større græsareal får lov til at passe sig selv med 
vilde blomster. 

I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge blev der i  
sommeren ’22 plantet flere tusinde enheder ålegræs. 

Nappedam Bådelaug’s kajakafdeling, som rummer 100 
medlemmer, bekæmper ukrudt omkring klubhuset manuelt, 
ligesom svalereder får lov til at blive, hvor de nu bygges. 



Thurø Sejlklub

Nomineret 2022 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Ib Oldrup
ib@oldrup.org

Projektets væsentligste indsatser

Thurø Sejlklub har i mere end 10 år tilbudt ’Sommersejl’ for 
alle interesserede i aldersgruppen 7-16 år. De sidste 3 år 
har bæredygtighed været omdrejningspunktet for aktivite-
terne. Op til 30 børn og unge fra hele Fyn lærer at færdes 
på og ved vandet samtidig med, at de lærer om ansvaret 
ved at tage del i at passe på hav, strand, natur og hinan-
den. 

Team Thurø Sommersejl består af unge instruktører i alde-
ren 18-24 år, samt hjælp fra klubbens erfarne ungdoms-
sejlere i alderen 13-17 år. Udover at sejle, lærer deltagerne 
at samle og sortere affald, og tilberede råvarer de selv 
fanger eller samler. 

’Sommersejl’ inviterer altid en medarbejder fra Svendborg 
kommunes afdeling for Vand & affald, som underviser i 
affaldssortering. Igennem skattejagter, puslespil og “kap-
sejladser” er deltagerne rundt til de nærliggende strande, 
hvor affald er fundet, hjembragt og sorteret.

Den måde at affalds-sortere på, er siden etableret per-
manent ved Thurø Sejlklubs arrangementer og de yngste 
medlemmer er helt med på vigtigheden.

Takket være støtte fra Hempelfonden, hyrede klubben i 
år en naturvejleder. Der blev indsamlet rejer, blåmuslinger, 
krabber, tang og snegle. Der blev tilberedt spændende mad, 
hvor alles nysgerrighed blev vakt i forhold til at forstå og 
vide, hvad man kan udnytte og omdanne til lækre måltider. 
Alle blev klogere på, hvordan bæredygtigheden i nænsomt 
at håndplukke havets “rensere” til eget forbrug er godt for 
alle arters økosystemer.

Alle deltagere får genbrugelige madkasser og drikkedunke 
udleveret første dag.



Kaløvig Bådelaug

Nomineret 2022
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Allan Rundberg
havnekaptajn@kblsail.dk

Projektets væsentligste indsatser

Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål og Dansk Sejlunions 
Miljøkodeks (Verdensmålene 7, 12, 13 og 14) har Kaløvig 
Bådelaug siden 2020 arbejdet målrettet med bæredygtig-
hed for at værne om miljøet - såvel på land som til søs.

De har 4 indsatsområder. 

Den blå plan: Vandkvalitet i havnen og farvandet  
omkring.
I 2022 er der på kranpladsen etableret en 500 m2 stor 
vaskeplads til to både ad gangen. Højtryksrensning af 
både er ikke tilladt. Alt spildevandet fra afvaskningen 
ledes herefter direkte gennem en olieudskiller og et stort 
sandfangsdræn, inden det ledes ud i spildevandssystemet. 
Vaskepladsen er godkendt af Aarhus Kommune. 
Desuden er der er etableret et tømningsanlæg, hvor man 
gratis kan tømme holdingtanke. Alle vandhaner er indrettet 
således, at der bruges mindre vand. I baderum er brusere 
forsynet med tænd/sluk for vandet, så der bruges et mini-
mum af vand. 

Den gule plan: Energi
Al opvarmning af klubbens bygninger og vand er elektrisk 
og størstedelen via ”luft til vand” eller ”luft til luft”.
En del energi producerer man selv via et solcelleanlæg. I 
2022 er der kommet en el-drevet stationær søjlekran til 
søsætning/optagning af både. Motorerne i sejlerskolens 
både er udskiftet til el-motorer og på sigt er det planen, 
at trænerbådene til undervisning af ungdomssejlere også 
omlægges til el. 

Den røde plan: Affaldssortering
Der er etableret en miljøstation, hvor bådejeres affald kan 
sorteres i 8 forskellige fraktioner.
Desuden er der to affaldspladser, hvor almindeligt affald 
fra gæstesejlere sorteres. 

Den grønne plan: Arealer på land
Volde og andre afgrænsninger er beplantet med ”vilde frø” 
til gavn for insekter og sommerfugle.



Kongelig Dansh Yacht Club (KDY)

Nomineret 2022 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Søren Helmer Jensen
shelmerjensen@gmail.com 

Projektets væsentligste indsatser

KDY har arbejdet målrettet med Bæredygtighed igennem 
de seneste 3 år og har i dag 4 hovedområder som fokus:

1. Stævner afvikles bæredygtigt uden brug af nogen form 
for papir. Alt er digitalt før og under et stævne. Ingen brug 
af plastik og vandflasker - kun i form af genopfyld vand- 
flasker fra Novofos tappehaner. Selvsejlende mærker for 
at mindske brug af rib-både. Således udlægges mærker fra 
en APP på dommerbåd. 

2. MarkSetBot - brug af selvsejlende mærker til alle  
kapsejladser.

3. Depol i Tuborg Havn – en elektrisk vandstøvsuger, som 
opsamler affald i havnen.

4. Clean Up Days - medlemmer opsamler affald fra  
havnene Rungsted, Skovshoved og Tuborg to gange om 
året.

Her i efteråret har KDY modtaget certificeringen fra  
”Sailors for the Sea” - Platinum Level - for opfyldelse af 
deres krav i forbindelse med 29’er EM, som de afviklede 
’22.  
 
Dermed er det 2. år KDY har modtaget anerkendelse fra 
’Sailors for the Sea’ for deres indsats.



Sejlklubben Neptun Vejle

Nomineret 2022
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Anders Nielsen
anders@snv.dk

Projektets væsentligste indsatser

På taget af Sejlklubben Neptuns bygninger, den såkaldte 
klubø, er der installeret solceller til opvarmning af vand og 
til el-produktion. Alle lokaler er forsynet med LED lyskilder 
og bevægesensorer for minimering af belysning, hvis der 
ikke er aktivitet i rummene. 

På vinterpladsen blev det for et par år siden besluttet at 
lukke for strømmen til bådene opstillet på landpladsen 
december-februar inklusive. Bådenes batterier klarer 3 
måneder uden opladning og bådejerne føler sig ikke fristet 
til at lade en varmeovn køre i de kolde måneder. Det  
sparede klubben for ca. 500.000 kr.

På to af sejlerskolens både er den benzindrevne  
påhængsmotor udskiftet til en el-drevet. Man oplever at 
driftssikkerheden er væsentligt bedre end på de  
benzindrevede. 

Sejlklubben Neptun Vejle vil gerne skifte til el-påhængs-
motorer på to af ungdomsafdelingens mindre RIB’s, der 
primært anvendes ved træning af nybegynder optimistjolle 
sejlere. Man forventer at den fraværende støj vil gøre  
trænerens kommunikation med barnet meget nemmere.



Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (KAS)

Nomineret 2022 
Hvis du vil vide mere om 
projektet, kan du kontakte:

Charlotte Andersen
charlotte@kas.dk

Projektets væsentligste indsatser

.A.S. har fokus på at afholde stævner med bæredygtighed i 
højsædet. 

Nedenfor er beskrevet tre bæredygtige tiltag ved events. 

1. Samarbejde med Stop Spild Lokalt
K.A.S samarbejdede med Stop Spild Lokalt, således at de 
kunne servere bæredygtig mad til både Easter Camp og 
Sejlsportsligaen. 

Frivillige hentede madvarer fra supermarkeder i Køben-
havn, som havde helligdagslukket i påsken. De hentede 
onsdag aften og igen lørdag aften. 

I perioden fra påske og frem til Kristi Himmelfart fortsat-
te frivillige med at hente madvarer, og denne mad blev 
frosset ned og brugt til Sejlsportsliga stævnerne senere på 
året. 

Der blev i alt indsamlet 3 tons mad og det mættede cirka 
500 munde, både sejlere og frivillige og sparede både pen-
ge og gjorde noget godt for miljøet.

2. Genbrugeligt service til stævner og arrangementer
Klubben investeret i kopper, bestik og tallerkner som kan 
bruges igen og igen. Det har været nemt at få sejlerne til 
at bruge en lavpraktiske løsning med en ’skraldespand’ til 
den brugte service, der skal vaskes op.

3. Svanemøllens Vandfestival 2022
K.A.S. har fået sponsoreret 2 el-varevogne under Sva-
nemøllen Vandfestival 2022. El-varevogne var med til at 
sikre, at frivillige kunne fragte maden fra sejlklubben til 
venue fossilfrit - og ligeledes kunne handle og sørge for at 
alle ærinder blev fossilfrie. 





Læs mere om Dansk Sejlunions arbejde med  
miljø, natur og bæredygtighed. 

www.dansksejlunion.dk.

På Dansk Sejlunions hjemmeside kan du finde 
kontaktoplysninger og information om Bæredygtighedsudvalget


