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Dansk Sejlunion tilbud til efterskoler og højskoler

Efterskoler og højskoler har mulighed for at melde sig 
ind i Dansk Sejlunion. Via medlemskabet opnår eftersko-
ler og højskoler en række medlemsfordele. Efterskoler 
og højskoler får adgang til de samme services inden for 
Dansk Sejlunions portefølje af aktivitetskoncepter,  
uddannelser, konferencer, netværksmøder, mm. som 
Dansk Sejlunions øvrige medlemsforeninger.

I denne folder kan efterskoler og højskoler orientere sig i 
de fordele, som typisk er attraktive for skoler. 

 Markedsføring af skolens tilbud
Ved medlemskab i Dansk Sejlunion får efterskoler og 
højskoler mulighed for at præsentere skolens profil 
med egen artikelside på Dansk Sejlunions hjemmeside, 
www.dansksejlunion.dk. Herved har skolen mulighed for 
at profilere sig over for medlemmer i Dansk Sejlunions 
øvrige medlemsklubber, ligesom skolen kan profilere sig 
over for unge mennesker, som er nysgerrige på at stifte 
bekendtskab med sejlads ved et efterskole- eller  
højskoleophold. 

 Anvendelse af Diplomsejlerskolen

Diplomsejlerskolen er dansk sejlsports bredt funderede 
sejleruddannelse inden for jollesejlads, kølbådssejlads, 
windsurfing og kitesurfing. Efterskoler og højskoler får 
adgang til at bruge materialerne i Diplomsejlerskolen.  
I den forbindelse får skolen et værktøj til at dokumente-
re læringsforløb og læringsplaner i forhold til Søfarts- 
styrelsens regelsæt for kommerciel sejlads, som omfat-
ter institutions- og skoleområdet. 

 Instruktøruddannelse for elever
Nogle efterskoler og højskoler har interesse i at kunne 
tilbyde elever at blive uddannet som instruktør inden for 
sejlsport for børn og unge i joller, kølbåd, windsurfing, 
kitesurfing og SUP. 

Dansk Sejlunion tilbyder tre modeller for instruktør- 
uddannelse af elever:

Efter aftale med den kursusansvarlige medarbejder i 
Dansk Sejlunion kan skolen selv forestå uddannelses-
forløbet, hvis skolen har en eller flere medarbejdere 
med de relevante kompetencer. Forløbet afsluttes 
med et besøg af en konsulent i Dansk Sejlunion.  
Prisen afhænger af kursustype og fastsættes efter 
Dansk Sejlunions omkostninger.

Afholdelse af et 2-dages instruktørkursus ved en 
DS-medarbejder som underviser. Prisen aftales in-
dividuelt. Prisen fastsættes efter lønomkostninger, 
transport og kursusmaterialer. 

Elever og lærere kan desuden deltage på Dansk  
Sejlunions almindelige instruktørkurser. 

”På OURE uddanner vi selv instruktører efter en 
aftale med Dansk Sejlunion. Styrken er at vi 
integrerer instruktøruddannelse i den daglige 
undervisning gennem konkrete cases. 
For os betyder det, at der er en værdifuld transfer 
mellem skoleopholdet og instruktøruddannelsen. 
Som underviser har man mulighed for at tilrette-
lægge en meget relevant vekslen mellem teori, 
praksis og undervisning i pædagogik” 

– Jesper Henriksen, 
Leder af sejlads, Skolerne i Oure

 Undervisning i fritidssejleruddannelser
Flere efterskoler og højskoler tilbyder deres elever 
undervisning i motorbådsbevis og/eller duelighedsbevis. 
Ved medlemskab i Dansk Sejlunion kan efterskoler og 
højskoler benytte sig af Dansk Sejlunions platform for 
undervisning og udstedelse af Søfartsstyrelsens fritids-
sejlerbeviser. 



 Lån af udstyr
Dansk Sejlunion råder over udlånsudstyr, som efterskoler 
og højskoler kan låne gratis på lige fod med Dansk Sejlu-
nions øvrige foreninger. Udstyret bookes på en digital 
platform. Udlånsudstyret er bl.a. aktivitetstrailere med 
SUP-boards, windsurfing udstyr og sit-on-top kajakker. 
Trailerne er regionalt fordelt i Danmark, så køreafstand 
for at hente det er overkommelig. 

”Vi har haft stor glæde af at kunne tage DS aktivi-
tetstrailer med til steder i landet - bl.a. Marstal på 
Ærø -, som passede bedre til den elevgruppe, som  
skulle introduceres til sejlads og vandaktiviteter,  
end vi kunne tilbyde lokalt. Samtidig kan traileren 
bruges som et fint supplement, når der lokalt arran-
geres anderledes dage, hvor sejlads er en naturlig del 
af programmet. Vi har oplevet det meget nemt at 
booke traileren og koordinere afhentning og levering 
af traileren.” 

– Klaus Rasmussen, 
Viceforstander på Mariager Efterskole.  

 Årligt besøg af Dansk Sejlunion
Mange efterskoler og højskoler har et ønske om, at ele-
ver bliver i sejlsporten efter et endt skoleophold. Dansk 
Sejlunion tilbyder efterskoler og højskoler et årligt besøg 
i slutningen af et skoleophold, hvor der bliver holdt et op-
læg om sejlsportens mange muligheder. Desuden tilbyder 
Dansk Sejlunion, at hver enkelt elev bliver gjort opmærk-
som på muligheder for sejlads på deres hjemegn, ligesom 
Dansk Sejlunion tilbyder at formidle kontakt mellem elev 
og klub. Besøget fra Dansk Sejlunion er gratis. 

 Deltagelse i netværk for lærere og ledere
Samlet set har efterskoler og højskoler enormt mange 
erfaringer, og der er god anledning til og mulighed for at 
kvalificere forskellige emner på tværs af efterskoler og 
højskoler. 

Fremadrettet afholdes der et årligt seminar for efter- 
skoler og højskoler i forbindelse med én af de store 
bådmesser. Emnerne på seminaret vil være afhængigt af 
skolernes ønsker. Deltagelse i seminaret er gratis.

Efterskoler og højskoller har desuden mulighed for at 
deltage i Dansk Sejlunions øvrige netværk.

 Vilkår for medlemskab
Ved optagelse i Dansk Sejlunion har efterskoler og 
højskoler de samme muligheder som foreninger i Dansk 
Sejlunion, dog undtaget at være omfattet af Idrættens 
Forsikringer. 

I forhold til kontingent er vilkåret for medlemskab det 
samme som foreningers. Prisen for medlemskab er i 
runde tal 110 kr. pr. elev årligt. Det nøjagtige kontingent 
fastsættes på Dansk Sejlunions generalforsamling. 

Kontingentudmålingen beregnes ud fra et gennemsnit af 
elever i et kalenderår. Hvis efterskolen/højskolen eksem-
pelvis har 25 elever i første halvdel af kalenderåret og 
35 elever i anden halvdel af kalenderåret, afregnes der 
for 30 elever. Antallet af elever indberettes hvert år.

 Yderligere information
Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter for yderligere 
information - www.dansksejlunion.dk.



Læs mere:
www.dansksejlunion.dk

Dansk Sejlunion er en interesseorganisation for alle sejlere i Danmark. 

Dansk Sejlunion er frem for alt et af de største specialforbund i  
Danmarks Idrætsforbund med vores ca. 55.000 aktive medlemmer. 

Dansk Sejlunion består af 260 foreninger, efterskoler og højskoler.

Dansk Sejlunions mål er at skabe de bedst mulige rammer for et  
aktivt fritidsliv på vandet - herunder i et samarbejde med foreninger 
samt efterskoler og højskoler. 

Efterskoler og højskoler kan opnå en række fordele ved at melde sig 
ind i Dansk Sejlunion. Læs mere i folderen om de konkrete fordele for 
efterskoler og højskoler. 

Fordele for efterskoler og højskoler: 

• Markedsføring af skolens tilbud via dansksejlunion.dk og nyhedsbreve til sejlklubber og 
kommende elever.

• Adgang til anvendelse af Dansk Sejlunions Diplomersejlerskole.
• Mulighed for lån af aktivitetstrailere og andet udstyr.
• Mulighed for at uddanne elever som instruktører inden for sejlsport henvendt til børn 

og unge, sejlerskole, windsurfing, kitesurfing samt SUP.
• Mulighed for undervisning i Søfartsstyrelsens kompetencegivende fritidssejler- 

uddannelser.
• Mulighed for deltagelse i netværk for efterskoler og højskoler.
• Årligt oplæg for elever via et besøg fra Dansk Sejlunion. 


