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Formandens beretning
v/ Hans Natorp, formand, Dansk Sejlunion, formand@sejlsport.dk

2016 har været et forandringens år – det har været 
positive forandringer.

Der sker en forandring i vores klubber. Nogle kalder 
det for den stille revolution. Andre taler blot om en 
naturlig udvikling. Uanset om billedet er revolution eller 
udvikling, er vi på vej derhen, hvor der kommer mange 
nye vandaktiviteter på havnen.

Den klassiske sejlklubs aktivitet med jollesejlads i 
ungdomsafdelingen, aftenmatch i kølbåde og sejlere, 
som tager på tur og nyder friluftslivet på vandet, 
bliver stadig flere steder suppleret af stand up paddle, 
kajak, vinterbadning, roning, havsvømning osv…

Der sker også en forandring i Dansk Sejlunions rolle 
og relation til klubber og samarbejdspartnere som fx 
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og eksterne partnere. 
Her kan vi også tale om en revolution – en stille revo-
lution, men stadig en revolutionerende forandring. Vi 
bevæger os hurtigt i en retning af et nyt partnerskab, 
hvor gensidig tillid og fælles mål er nøglen til at skabe 
mere værdi. I DIF er nøgleordet Mere idræt for pen-
gene. Det kan vi i Dansk Sejlunion direkte oversætte 
til Mere sejllads for pengene – eller som vi formulerer 
det i vores overordnede mål for DS Strategi 2018: 
Flere mennesker på vandet i flere timer.

Flere mennesker på vandet i flere timer er fyrtår-
net for alt, hvad vi laver inden for vores seks fokus-
områder i Dansk Sejlunion.

De seks fokusområder er:
•  Bredt tilbud af sejladsaktivitet
•  Klubudvikling og rekruttering
•  Talentudvikling og sejlerlandshold
•  Uddannelse
•  Kommunikation
•  Ekstern finansiering og ressourcer

Jeg vil i min beretning se tilbage på 2016 ved folde 
vores aktiviteter ud under de seks fokusområder.

Havets Motionister
Men først et par ord om konklusionerne fra ”Havets 
Motionister”, vores store undersøgelse af danske  
sejlklubber - som vi i samarbejde med DIF kunne  
færdiggøre i 2016.

Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng 
mellem medlemsvækst og antallet af aktiviteter, som 

bliver udbudt i sejlklubben. Der er ingen tvivl om, at 
danske sejlklubber har brug for en medlemstilgang 
for at imødegå generationsudfordringen med en alt 
for stor gruppe 60+ medlemmer. Det er pragtfuldt, 
at 60+ gruppen vokser og dermed understreger, at 
sejlsport er en sport for livet, men hvis de nye genera-
tioner ikke får plads i klubberne, bliver der ikke meget 
liv i sejlsporten i fremtiden.

Vi skal have nedbrudt nogle dogmer omkring sejl-
klubber og skabt plads til nye aktiviteter, som tilgode-
ser den aktive børnefamilie. Anbefalingerne i ”Havets 
Motionister” er klare: Klubber med et bredt udsyn på 
vandsport og et bredt udbud af aktiviteter som fx 
kajak, SUP og vinterbadning – udover sejlads for unge 
og øvede – klarer sig godt. Disse klubber har både 
medlemsvækst og en bedre økonomi.

Det fører mig naturligt hen til Dansk Sejlunions 
første to fokusområder: Bredt tilbud af sejladsaktivi-
tet og Klubudvikling og rekruttering.

Bredt tilbud af sejladsaktivitet – vores indsats 
har til formål at udvikle kapsejlads på klubniveau 
og stimulere til bred, idrætslig deltagelse i lokale og 
regionale kapsejladser. Udenfor kapsejladsbanen 
arbejder vi for at stimulere til aktivitet på vandet 
med rolige og vilde friluftsoplevelser.

Klubudvikling og rekruttering – her vil vi styrke 
sejlklubberne og de frivillige i rollen som udbyder 
af aktiviteter og fællesskaber, der er fleksible og 
attraktive for aktive mennesker. Vores indsats skal 
udvikle klubbernes ledelseskultur og styrke klubber-
nes kompetencer og kapacitet til at indfri egne am-
bitioner. Det vil gøre det attraktivt for unge sejlere 
at blive i sejlsporten og styrke sejlklubberne til at 
kunne byde nye mennesker og aktiviteter velkom-
men på havnen og på vandet.

Sejlsportsligaen
Sejlsportsligaen, som i 2016 afviklede sin tredje 
sæson, er en vigtig aktivitet. Konkurrenceformatet 
er blevet skærpet, og banerne er blevet udlagt endnu 
mere tilskuervenligt end tidligere år. Endnu mere  
glædeligt er det at se, hvordan stadig flere klubber 
satser på sportsbådssejlads ved at investere i bl.a. 
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J/70’ere, SB20’ere og J/80’ere. Det er lige præcis den 
udvikling, som fra begyndelsen har været hele grund- 
ideen bag Sejlsportsligaen som en katalysator for den 
lokale klubudvikling.

I 2016 er Sejlsportsligaen overgået fra Dansk 
Sejlunion til at blive organiseret i en selvstændig 
forening, ”Danmarks Sejlsportsliga Forening”, der har 
alle ligaklubber og Dansk Sejlunion som medlemmer. 
Dansk Sejlunion ejer fortsat rettighederne til Sejl-
sportsligaen, men har givet ligaforeningen brugsret 
til Sejlsportsligaens navn og pligten til at gennemføre 
ligasejlads med det formål at udvikle sportsbådssej-
lads i sejlklubberne. Dansk Sejlunions syv J/70’ere er i 
den forbindelse blevet overtaget af ligaforeningen, og 
jeg kan med glæde konstatere, at vores investering 
har haft den ønskede effekt og har holdt sig inden for 
budgettet. Et mål med vores oprindelige investering i 
syv J/70’ere, som undervejs er blevet solgt og erstat-
tet af syv nye J/70’ere, har netop været at få gang i 
ligaen og samtidig få brugte ligabåde ud på markedet.

Ansvaret for ligasejlads fremover ligger nu 100 
procent på ligaklubberne, hvilket bidrager til at udvikle 
klubbernes kompetencer og kapacitet samtidig med, 
at vi har en spændende og sportslig sejladsaktivitet 
i Danmark. Dansk Sejlunion vil fortsat bidrage aktivt 
omkring ligaen, bl.a. vil klubkonsulenterne bruge liga-
sejlads som afsæt i klubudviklingsaktiviteter.   

Vild med Vand
”Havnens Dag – Vild med Vand” i forsommeren var 
en kæmpe succes med mange aktiviteter og 60.000 
besøgende på mere end 40 havne over hele Danmark. 
Her blev der vakt mange drømme og rekrutteret nye 
medlemmer til vores sejlklubber. Projektet drives i et 
samarbejde mellem Dansk Sejlunion og FLID – Forenin-
gen af Lystbådehavne i Danmark – og med et støtte-
beløb fra Nordea-fonden på 8 mio. kr. over tre år.

I Vild med Vand samarbejder vi med gode partnere, 
havne og klubber – og er i stand til at skaffe ekstern 
finansiering. Ressourcer, som ellers ikke ville have 
været til rådighed for os.

Men kapaciteten i sejllubberne til at tage imod nye 
medlemmer mangler – fx instruktører i sejlerskolerne. 
Hvorfor sejler vi kun én eller to dage om ugen, når vi 
kunne sejle alle syv dage? Jeg hører om lange vente- 

lister på vores sejlerskoler. Det er ærgerligt – og  
noget, vi har fokus på!

Ungdomsnetværk
Efter en lidt omtumlet tilværelse kan jeg med glæde 
konstatere, at Ungdomsnetværket ser ud til at have 
fundet sin form. Dansk Sejlunions Ungdomsnetværk 
varetager en væsentlig opgave fra ung til ung med 
støtte fra resten af Dansk Sejlunion i at udarbejde 
og implementere strategier, politikker og værktøjer, 
der placerer sejlsport som en attraktiv og spændende 
aktivitet for unge.

Ydermere håber vi på, at Ungdomsnetværket bliver 
en rugekasse for fremtidige politiske ledere i sejlspor-
ten. Tendensen ser vi allerede nu på Klubkonferencen, 
hvor de unge spiller en stadig mere synlig og markant 
rolle – tydeligt understreget ved generalforsamling 
2017, hvor Ungdomsnetværket stiller med en kandi-
dat til Dansk Sejlunions bestyrelse.

Klubkonferencen
Igen i 2016 var Klubkonferencen en succes med over 
200 deltagere. Programmet var denne gang struktu-
reret lidt anderledes end tidligere, så det var muligt at 
få et stort fagligt udbytte, selvom man valgte kun at 
deltage om lørdagen. De faglige spor var i år Vild med 
Vand, Klubudvikling, Ungdom, Sejlsportsliga og Sejler-
skole.

Klubkonferencen holder vi normalt sammen med 
kapsejladsledernes årlige seminar, men i år havde 
kapsejladslederne valgt et andet tidspunkt og sted. 
Det var lidt ærgerligt, synes jeg, og jeg håber, at vi 
igen næste gang kan mødes samlet med klubfolk og 
kapsejladsledere – det er jo i fællesskabet, vi opnår 
de store resultater. Fx vil en event som Worlds 2018 
ikke være mulig uden et ekstremt tæt samarbejde på 
tværs af hele dansk sejlsport.

Sailing World Championship 2018
Verdensmesterskabet for de ti olympiske sejlsports-
klasser afholdes hvert fjerde år som et samlet 
stævne – næste gang i 2018 i Aarhus. Sailing World 
Championship 2018 – eller kort Worlds 2018 – er 
verdens største sejlsportsevent målt på antallet af 
deltagere og niveau for konkurrencen. Dansk sejlsport 
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bliver vært for 1500 sejlere fordelt på 1100 joller 
og fra mere end 100 nationer. Oveni kommer 1500 
officials og trænere – ligesom der forventes op mod 
400.000 besøgende på havnen i løbet af VM-ugen. 
800 frivillige får det hele til at spille sammen koor-
dineret af en professionel stab i Aarhus Events og 
Sailing Aarhus.

De i alt otte baner på Aarhus Bugten bliver hånd-
teret af Aarhus Sejlklub, Egå Sejlklub, Hellerup Sejlklub, 
Kaløvig Bådelaug, KDY, Marselisborg Sejlklub og  
Vallensbæk Sejlklub.

Allerede i år får vi en forsmag på Worlds 2018, når 
der i uge 32 afholdes Testevent med forventet cirka 
600 sejlere. 

Worlds 2018 bliver en unik mulighed for alle dan-
ske sejlklubber til at opbygge erfaring med at afholde 
stævner og samtidig få uddannet kompetente kapsej-
ladsledere.

Herfra skal lyde en stærk opfordring til at deltage 
– som klub, som frivillig eller som tilskuer. Worlds 2018 
bliver den ubetinget største sejlsportsbegivenhed i 
Danmark nogensinde. Det bliver en fest!

Talenter og landshold
VM leder naturligt hen til det tredie af Dansk Sejlunions  
fokusområder, Talentudvikling og sejlerlandshold.

Talentudvikling og sejlerlandshold
 
- Vores indsats 

skal sikre, at dansk sejlsport i 2020 er på interna-
tionalt topniveau i fem olympiske klasser. Vi skal 
støtte sejlernes sportslige udvikling og rammerne 
om deres kampagner og skabe mulighed for et 
bredere landshold. Sejlerlandsholdet skal stille viden 
og metoder til rådighed for den øvrige sejlsport i 
Danmark og styrke sejlsportens synlighed generelt.

Vi har et stærkt sejlerlandshold – og fastholdelsen af 
dette er forankret i vores talentstrategi samt sports- 
og talentnetværk.

Den sportslige udvikling af børn, unge og voksne 
i sejlsport er dybt afhængig af velfungerende klub-
ber og klasser. Med en relativ beskeden talentmasse 
i dansk sejlsport og et stort behov for at udvikle en 
større gruppe af talenter med elitepotentiale, er det 
nødvendigt at skabe en større sammenhængskraft 
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omkring sports- og talentudviklingen, så flere sejlere 
fortsætter i sporten.

I sports- og talentnetværket samler vi alle klubber 
og klasser med en sportslig ambition i et samarbejde 
både lokalt, regionalt og nationalt, hvor vi løfter den 
sportslige udvikling i flok. Der er et behov for, at klub-
ber, klasser og Dansk Sejlunion står sammen om at 
udnytte ressourcerne bedst muligt.

Udgangspunktet for netværket er at sikre gen-
nemførelsen af talentstrategien for 2016-2020, som 
er udarbejdet i et samarbejde mellem klubber, klasser 
og Dansk Sejlunion.

OL i Rio 
OL er kulminationen på mange års træningsflid, forbe-
redelse og samarbejde. Det er ved OL, at sejlerlands-
holdet for alvor når ud til den brede offentlighed som 
en stærk repræsentant for dansk idræt. Med rette er 
der altid store forventninger til sejlsporten, som histo-
risk er den mest vindende danske OL-idræt gennem 
tiderne. 

Målsætningen for OL 2016 i Rio var to medaljer - 
og landsholdet kom hjem med to medaljer. Bronze til 
Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub, i Laser Radial 
og bronze til Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen, 
Yachtklubben Furesøen/Hellerup Sejlklub, i 49erFX – 
Tillykke!

Det var ottende OL i træk, at sejlsporten leve-
rede OL-medaljer til Danmark. Dét er mere end nogen 
anden idræt.  

Men så sandelig også tillykke til hele sejlerlandshol-
det. Uden en gedigen holdindsats, hvor samarbejde og 
videndeling har været de bærende elementer i hele  
rejsen mod verdenstoppen, havde resultaterne ikke 
været mulige. Jeg vil særligt fremhæve 49erFX-gruppen 
som et fantastisk eksempel med tre besætninger i 
den absolutte verdenselite. De to øvrige besætninger, 
Ida Marie Baad/Marie Thusgaard og søstrene Maiken 
og Anne-Julie Foght Schütt, kunne lige så vel have 
repræsenteret Danmark i 49erFX ved OL. Nu blev det 
Jena og Katja, og de leverede medaljen til gruppen og 
til hele Danmark – flot!

Jeg kan også nævne Laser Radial, hvor Sarah 
Gunni – trods lange skadesperioder – kæmpede for 
sin OL-drøm og var med til at skabe et stærkt dansk 
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Radial-setup, som i sidste ende banede vej for Anne-
Marie Rindoms OL-medalje.  

Det indbyrdes samarbejde i klasserne kalder vi 
”Den Danske Model”, og den skal vi værne om. Ingen 
anden sejlsportsnation har en lige så unik og suc-
cesfuld model for internt samarbejde om at nå de 
ypperste præstationer.

Foruden OL-medaljerne hentede landsholdssejlerne 
yderligere fem EM- og VM-medaljer. Jena Mai Hansen/
Katja Salskov-Iversen vandt EM-guld i 49erFX, og der 
var hele tre gange VM-sølv til hhv. Jonas Høgh-Christen-
sen (Finn), Maiken og Anne-Julie Foght Schütt (49erFX) 
og Allan Nørregaard/Anette Viborg (Nacra 17) foruden 
VM-bronze til Anne-Marie Rindom (Laser Radial).

Også i de internationale klasser leverede danske 
sejlere talrige toppræstationer i 2016. Bl.a. med tre 
gange VM-guld til hhv. Daniel Bjørnholt/Josephine Fre-
deriksen (Hobie 16), Anna Livbjerg (Europajolle) samt 
Jørgen og Jacob Bojsen-Møller (Flying Dutchman). 
Også to gange EM-guld til hhv. Bo Petersen (OK-jolle) 
og i Matchrace (Team Aschenbrenner). 

Med i alt 20 medaljer ved EM, VM og OL var sejl-
sporten i 2016 Danmarks næstmest vindende idræt 
– kun overgået af parasporten. 

Guld Sølv Bronze

OL - - 2

VM 3 8 4

EM 3 1 -

Tillykke til alle sejlere og klubber med de flotte resul-
tater – og en stor tak, fordi I repræsenterer dansk 
sejlsport og dansk idræt på flotteste vis. 

Team Danmark
Team Danmark anerkender Dansk Sejlunions høje 
sportslige niveau ved igen at kategorisere os som 
verdensklasseforbund for de kommende fire år.

OL 2016 var et godt år for sejlsporten, men så 
sandelig også for dansk idræt i det hele taget. Målet 

var at tage ti medaljer til Danmark, og vi kom hjem 
med femten! Det giver store forventninger i mange 
forbund om øget støtte, men Team Danmarks bud-
getter vokser desværre ikke i takt med succesen. 
Dansk Sejlunion er at af få forbund, som alligevel får 
en relativ vækst i støtte.

Dette understreger også, at vores samarbejde 
med Team Danmark er godt og tillidsfuldt.

Udover topresultater og medaljer bidrager sejler-
landsholdet med ny viden og læringsmetoder til hele 
dansk sejlsport. 

Fritidssejleruddannelser
Det kommer os bl.a. til gode i vores uddannelser, som 
er det fjerde af Dansk Sejlunions seks fokusområder. 

Uddannelse - vores indsats skal gøre uddannelse 
af sejlere, træning, erfaringsudveksling og læring til 
en naturlig del af klublivet gennem hele året. Vi skal 
løfte kvaliteten af uddannelsen af voksensejlere og 
gøre flere frivillige i stand til at undervise og træne 
andre.

Fritidssejleruddannelserne er et væsentligt område, 
som Dansk Sejlunion har arbejdet intensivt med i 2016. 

Indtil nu har fritidssejleruddannelserne sorteret 
under Søfartsstyrelsen. Det bliver der lavet om på fra 
2017, hvor en bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen 
åbner op for, at én eller flere eksterne organisationer 
overtager administrationen af sejleruddannelserne, 
mens Søfartsstyrelsen får en mere tiltagetrukket 
rolle som tilsynsførende myndighed, der udstikker de 
overordnede rammevilkår.

Dansk Sejlunion har søgt om at overtage admini-
strationen af fritidssejleruddannelserne, og vi er som 
den eneste organisation i dialog med Søfartsstyrel-
sen. Konkret har vi en erklæret ambition om – med 
virkning fra sæsonen 2017 – at varetage udstedelsen 
af speedbåds- og duelighedscertifikater samt forestå 
kommunikationen med censorkorpset.

På lidt længere sigt ønsker vi i samarbejde med 
klubber, sejlerskoler og censorer at modernisere ind-
holdet og strukturen omkring fritidssejleruddannelser-
ne, så vi sikrer et fremadrettet højt kompetence- og 
sikkerhedsniveau, når vi færdes på vandet. 
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Sejlerskoler
Sejlerskolerne spiller en væsentlig rolle i forhold til 
rekruttering og fastholdelse af nye sejlere i klubberne. 
Over 100 sejlklubber tilbyder i dag voksne at blive 
undervist i, hvorledes man håndterer en sejlbåd. Arbej-
det bliver som regel udført af frivillige instruktører fra 
klubberne, som bruger deres fritid på at hjælpe andre 
voksne med at få en god og sikker start på sejlerlivet. 

Et årligt højdepunkt for sejlerskolerne er Sejler-
skole Cup. Deltagerne kommer både fra de sejler-
skoler, der allerede har et aktivt kapsejladsliv, og fra 
klubber, hvor der er en større skillelinje fra sejlerskole 
til kapsejladsaktiviteter. Dansk Sejlunion anbefaler, at 
kapsejlads bruges som omdrejningspunkt for læring 
og sociale aktiviteter. Det skal ikke handle så meget 
om resultater – men først og fremmest om udvikling 
af færdigheder i et miljø, hvor fællesskab og oplevel-
ser er i højsædet.

Tak til alle jer, der deler jeres erfaringer som  
instruktører i sejlerskolerne landet over!

Kursusaktivitet
Dansk Sejlunions kurser og uddannelser spænder over 
alle grene af sejlerlivet. Hen over hele året udbyder 
vi kurser og uddannelser i kategorierne Sejlerkurser, 
Kapsejlads, Instruktør og træner, Vokseninstruktør og 
Lederkurser.

Jeg vil her særligt fremhæve Lederkurser som en 
vigtig indsats for at hæve ledelseskompetencen i vo-
res klubber. Med erfaringerne fra sidste års ulykkelige 
eksklusion af Gråsten Sejlklub fra Dansk Sejlunion har 
vi udviklet nye kurser i Klubledelse og konflikthåndte-
ring og Den gode generalforsamling. 

Andre vigtige kurser for god klubudvikling og 
rekruttering er Frivillighed med glæde og PR og kom-
munikation.

Helt generelt er det ambitionen at styrke vores 
læringstilbud og tiltrække flere voksne til sejlsporten.

Gråsten-sagen
Et flerårigt forløb omkring Gråstens Sejlklubs afvis-
ning af at efterleve en kendelse fra DIF-Idrættens 
Højeste Appelinstans sluttede på Dansk Sejlunions 
generalforsamling 2016, hvor et stort flertal af de 
delegerede stadfæstede bestyrelsens eksklusion af 

Gråsten Sejlklub som medlem af Dansk Sejlunion. 
Med forløbet blev det fastslået, at sejlklubberne 

respekterer og bakker op om idrættens eget, uaf-
hængige retssystem. Et retssystem, der tillader 
foreninger vide rammer for selvbestemmelse, når det 
sker med respekt for det enkelte medlems grundlæg-
gende rettigheder. 

Kommunikation
Kommunikation er endnu et fokusområde i Dansk 
Sejlunion.

Kommunikation - vores kommunikationsindsats 
skal involvere og aktivere. Indsatsen skal styrke 
sejlklubbens kommunikative platform og skal styrke 
sejlklubbens synlighed og tilgængelighed samt 
sejlsportens brand. Vi skal gennem sociale medier, 
ambassadører og netværk styrke sejlsportens kom-
munikation til os selv og vores omgivelser. 

Kommunikation indgår som et væsentligt element i 
alle aktiviteter i Dansk Sejlunion og i klubberne. Kun 
ved at fortælle om os selv og ved at dele vores histo-
rier, kan vi begejstre og rekruttere nye sejlere – og 
det er forudsætningen for et fortsat sundt klubliv 
omkring fremtidens sejlsport.  

Den gode historie er uvurderlig for sejlsporten. 
Se blot på familien Beha Erichsens ”Kurs mod fjerne 
kyster”, der i den grad har vakt sejler- og eventyr- 
drømme hos mange danske familier. Og koblingen til 
OL 2016 med Mikkel Beha og Emil Erichsen som vær-
ter i vores eget OL-studie har været uvurderlig. TV2 
fik uventet høje seertal i Rio, og dansk sejlsport fik en 
fantastisk eksponering.

Også i forhold til at skaffe ekstern finansiering og 
ressourcer er kommunikation afgørende. Et eksempel 
er Vild med Vand, som ikke ville have fået støtte fra 
Nordea-fonden uden en effektiv kommunikationsplan.
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Ekstern finansiering
Arbejdet med Ekstern finansiering og ressourcer er 
det sjette og sidste fokusområde i Dansk Sejlunion.

Ekstern finansiering og ressourcer - vores indsats  
skal skabe et robust finansieringsgrundlag for 
Dansk Sejlunions aktiviteter og organisation. Vi skal 
gøre det attraktivt og værdifuldt for virksomheder, 
fonde, sejlklubber, netværk, skoler, events, interesse- 
organisationer og myndigheder at involvere sig og 
investere (kroner, opbakning, ressourcer eller kom-
petencer) i udvikling af sejlsporten.
  
Konkret arbejder vi lige nu ad to spor med hhv. en ind-
sats rettet mod fonde og en kommerciel indsats med 
sejlerlandsholdet som omdrejningspunkt. 

De seneste mange år er én kontingentkrone blevet 
til seks-syv kroner i Dansk Sejlunions regi - sådan, 
eller bedre, skal det også være i fremtiden. Arbejdet 
skrider godt fremad, og vi glæder os til at aktivere 
indsatsen og forventer en solid ekstern finansiering 

også i tiden fremover.
2017 bliver i den forbindelse et slags mellemår, 

hvor vi tærer lidt på opsparingen for at gøre klar til 
fremtiden. Det har vi også råd til at gøre, idet vi de 
seneste år er kommet ud med gode regnskaber og 
har øget vores egenkapital solidt.

DIF – Danmarks Idrætsforbund
En god del af Dansk Sejlunions indtægter kommer fra 
Danmarks Idrætsforbund (DIF). Også her er der for-
andring. DIF’s økonomi er bundet op på overskuddet i 
Danske Spil – nærmere betegnet Lotto, som desværre 
har været for nedadgående de seneste år med direkte  
konsekvens for DIF og dermed dansk idræt over en 
bred front. Imidlertid har DIF sammen med andre 
landsorganisationer indgået aftale med regeringen om 
økonomisk genopretning med virkning fra 2018.

DIF har tidligere fordelt pengene efter en for-
delingsnøgle, der målte aktivitet tre år bagud som 
grundlag for en fremadrettet tildeling af økonomi. 
Fordelingsnøglen bliver fra 2018 erstattet af en ny 

Formandens beretning, fortsat...
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økonomisk støttestruktur, som baserer sig på frem-
adrettede strategiaftaler med de enkelte forbund. 
Dette vil give Dansk Sejlunion gode muligheder for 
at arbejde mere målrettet med vores indsats og 
økonomi uden at være forpligtet til at gennemføre 
særlige aktiviteter, som måske ikke giver mening for 
sejlsporten.

Ny formand
Dansk Sejlunion har altid haft et godt og tillidsfuldt 
samarbejde med de øvrige forbund i DIF og med DIF’s 
bestyrelse og administration. Dette samarbejde er se-
nest blevet understreget med valget af undertegnede 
som en af to næstformænd i DIF’s bestyrelse.

Min fremtidige rolle som næstformand i DIF er 
også årsagen til, at jeg på denne generalforsamling 
overlader roret i Dansk Sejlunion til en ny formand.

Jeg har haft syv intensive og spændende år, og 
jeg føler mig privilegeret ved at have været med på 
et hold, som har flyttet og udviklet dansk sejlsport 
markant. Tak til jer alle for at have deltaget på rejsen 
– jeg er sikker på, at Dansk Sejlunion kommer til at 
sætte et markant positivt aftryk på dansk sejlsport 
og dansk idræt i mange år fremover.

Tak til de frivillige i klubberne
Grundlaget for dansk sejlsports fremtid bliver lagt 
i klubberne, hvor store grupper af frivillige skaber 
fundamentet for et godt miljø med læring og udvikling. 
Det er de mange engagerede og inspirerende akti-
viteter, der tegner hverdagen i klubberne – og som i 
sidste ende skaber de gode sociale miljøer. Det er her, 
vi styrker sejlklubbernes evne til at være fleksible og 
attraktive for aktive mennesker. Dansk Sejlunion bak-
ker op om alle, som kan og vil gøre en forskel.

TAK til alle jer, som løfter en opgave i sejlklubbens 
dagligdag!

Internationalt arbejde
Dansk Sejlunions indsats i det internationale regi foku-
serer på ordentlighed og gode rammer for sejlsporten. 
Dansk Sejlunion har traditionelt haft en stærk politisk 
repræsentation i World Sailing (tidligere ISAF), hvor vi 
har siddet på væsentlige komitéposter og har repræ-
senteret den nordiske gruppe i Council.

I 2016 påtog vi os et ansvar på øverste hylde, idet 
vi opstillede og fik valgt Kim Andersen, KDY, som ny 
præsident for World Sailing.

Optakten var et kort og intensivt forløb, efter vi i 
maj 2016 identificerede en åbning, der kunne udnyt-
tes til at få afgørende indflydelse på topniveau i World 
Sailing.

Vi kunne konstatere en tydelig utilfredshed med 
den siddende præsident Carlo Croces (ITA) ledelse.  
I både Asien, Mellemøsten og Afrika var der åbenlys 
opposition. Der tegnede sig en alliance, som kunne 
stille et samlet team til at udfordre Carlo Croces  
kandidatur, men der manglede en præsidentkandidat.

Der var brug for en person med væsentlig  
erfaring i forhold til World Sailings organisation  
og beslutningsstruktur. Samtidig skulle personen 
have ledelseserfaring på højt niveau, være kendt 
i World Sailing og være solidt forankret i en good 
governance-kultur.

Det kunne ikke være så mange andre end Kim 
Andersen. Dansk Sejlunion og DIF Public Affairs indgik 
en aftale om at køre kampagnen. Vi endte med at få 
støtte fra et bredt udsnit af toneangivende lande, 
herunder Storbritannien, Singapore, Japan, Holland, 
Spanien, Brasilien, USA, Canada, Israel, Australien, New 
Zealand, hele Mellemøsten samt en stor del af Afrika 
og Asien.

Udover Kim Andersens præsidentpost sidder Jan 
Stage, Sejlklubben Limfjorden, som Chairman for 
Race Officials Committee og Jacob Mossin Andersen, 
Kaløvig Bådelaug, som medlem i International Umpires 
Sub-Committee, mens undertegnede repræsenterer 
de nordiske lande (WS Group G - DEN, NOR, SWE, ISL, 
FIN, EST, LAT, LTU) i Council de kommende fire år.

I European Boating Association (EBA) sidder 
Henrik Pedersen, Sejlklubben Lynæs, i bestyrelsen som 
kasserer.

Nationalt samarbejde
Jeg vil gerne fremhæve vores samarbejde med Dan-
ske Tursejlere, der er associeret medlem af Dansk 
Sejlunion. Vores samarbejde omkring turbøjer, kurser 
og politiske dagsordener er godt og sundt.

Som nævnt tidligere i min beretning har vi også en 
god og tillidsfuld relation til DIF og Team Danmark.
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Vores samarbejde med FLID er på alle måder godt 
– særlig tydeligt er det naturligvis omkring Vild med 
Vand-projektet. 
TAK for det gode samarbejde – Dansk Sejlunion ser 
frem til forsat godt og tillidsfuldt partnerskab.

Tak til Dansk Sejlunions partnere
Det er åbenlyst, at vores mange aktiviteter med alt, 
hvad de indebærer af resultater og gode oplevelser, 
ikke lader sig gøre uden betydelig opbakning fra Dansk 
Sejlunions eksterne samarbejdspartnere. 

Det gælder på eliteniveau i forhold landsholds- 
sejlernes intensive forberedelser frem mod OL i Rio – 
og det gælder på ungdoms- og breddeniveau i forhold 
til bl.a. Grandprix-stævner og Vild med Vand-aktivite-
ter, fx. Havnens Dag

TAK til TORM Fonden, tak til Nordea-fonden og tak 
til vores øvrige sponsorer. I bidrager på fornem vis til 
at skabe de gode rammer for sejlsportens udvikling i 
Danmark.  

TAK til mine kolleger i Dansk Sejlunions bestyrelse, 
udvalg og netværk, sekretariatets medarbejdere og 
alle jer, der løser opgaver, som er med til at udvikle 
dansk sejlsport!

Paul Elvstrøm
Jeg vil slutte min beretning med at ære den største 
af alle, som ikke er iblandt os mere, Paul Elvstrøm. 

Århundredets danske sportsnavn. Den første i hi-
storien, blandt stadig ganske få, til at vinde individuelt 
guld ved fire Olympiske Lege i træk. 13 VM-titler i syv 
forskellige bådklasser. Deltager ved OL otte gange - 
over en 40-årig periode (1948-88). Medlem af dansk 
idræts Hall of Fame.

Ganske enkelt eneren over dem alle - Paul Elvstrøm.
Onsdag morgen den 7. december 2016 døde den 

danske sejlsportslegende, omgivet af sin nærmeste 
familie, i en alder af 88 år.

Paul Elvstrøm er et ikon – ikke kun for dansk idræt, 
men for sejlsport på verdensplan. Paul satte nye 
standarder for opfindsomhed, innovation, perfektio-
nisme, træning og vilje til sejr samtidig med, at han var 
et forbillede i sportsmanship og kammeratskab.

For dansk sejlsport har han haft uvurderlig betyd-

ning. Vores sejlere fra ung til gammel, fra tursejler til 
elitesejler vil for altid være inspireret af Pauls glæde 
og finesse ud i sejlsporten.

Mange af de små og store udviklingstrin, som 
sejlsporten har tilegnet sig gennem årene - og som i 
vid udstrækning benyttes den dag i dag - er oprinde-
ligt udtænkt af Paul Elvstrøm. Han var ganske enkelt 
langt forud for sin tid med sin innovative tilgang til 
sejlsport. De mange opfindelser vil for altid stå tilbage 
som en del af den store arv, han efterlader til sejl-
sporten over hele verden.

Et fantastisk sejlerliv, der aldrig vil blive overgået, 
er nået til vejs ende.

Æret være Paul Elvstrøms minde.

Mere end noget andet var Elvstrøm hele livet drevet 
af sin kærlighed til vandet. Og netop kærligheden til 
vandet og passionen for friluftslivet på og i vandet 
er en fællesnævner for os alle – uanset om vi padler, 
sejler, svømmer, ror eller blot nyder at flyde. 

Det er den samme kærlighed og passion, som til 
syvende og sidst skal videreføre sejlsporten mod nye 
mål, nye fællesskaber og nye fantastiske oplevelser 
de næste mange år frem. 

Hans Natorp
Dansk Sejlunion formand
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Udvalgte glimt fra 2016

Februar 2016 – Det glippede for søstrene Maiken og Anne-Julie Foght Schütt (Horsens Sejlklub) at kvalificere sig 
til OL i Rio. Til gengæld kunne de glæde sig over at runde deres OL-kampagne af med en imponerende sølvmedalje 
ved 49erFX-klassens VM i Clearwater, USA. På billedet tiljubles Maiken og Anne-Julie af landstræner Peter Hansen. 

Marts 2016 - Dansk Sejlunions bestyrelse efter generalforsamlingen 2016.  
Fra venstre: Jørgen Larsen, Christina Nielsen, Peter Bjerremand, Hans Natorp, 
Christian Hangel, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Anker Andersen. 

Juni 2016 – Daniel Bjørnholt og 
Josephine Frederiksen (Svendborg 
Sunds Sejlklub) strøg helt til tops 
ved Hobie 16 VM i Kina. Det var 
Danmarks første VM-guld i klassen.  

November 2016 – Dansk Sejlunions nye Ungdomsnetværk blev officielt stif-
tet ved et velbesøgt møde på Klubkonferencen. Ni navne blev fra start valgt ind 
i netværkets bestyrelse – med Frida Hangel (nr. tre fra venstre) efterfølgende 
valgt som formand og Anne Skovbølling (nr. to fra højre) som næstformand.   

Maj 2016 – Første udgave af Vild 
med Vand-projektets Havnens Dag 
fandt sted den 29. maj. Godt 40 
havne over hele landet var med  
fra start. Der blev udbudt cirka 
400 (vand)aktiviteter af enhver 
art, og det samlede besøgstal nå-
ede op på anslået 60.000 gæster. 
I 2017 er Havnens Dag vokset 
til det dobbelte med deltagelse 
af omkring 80 havne – datoen er 
lørdag den 10. juni.   
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Januar 2017 – 49erFX-sejlerne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iver-
sen blev hædret for Årets Sejlsportspræstation 2016. Et år med to store 
resultater for de to YF/Hellerup-sejlere – i april vandt de EM-guld efter en 
forrygende præstation på sidstedagen, og i august vandt de OL-bronze 
efter en ekstrem tæt medaljekamp med tre andre både. 

Oktober 2016 – En stor dag på havnen i Aarhus, da første spadestik blev 
taget til det kommende Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Med sine 
3100 kvm. bliver centret et sandt sejlsportsmekka i verdensklasse for 
klub-, talent- og landsholdssejlere – foruden, at centret også hvert år får 
besøg af anslået 8000 skoleelever, der skal prøve kræfter med sejlsporten. 

Marts 2016 - trænerchef Ilene Eriksen fra Yachtklubben Furesøen 
modtog TORM Prisen 2016 for sit målrettede arbejde med at udvikle et 
forbilledligt miljø for børn og unge. Sammen med hæderen fulgte 30.000 kr. 
til klubarbejdet. Her overrakt af TORM Fondens direktør, Jens Bjergmose. 

September 2016 - Frederikshavn Sejlklub hjemførte titlen som Danmarks 
bedste sejlklub. Med sejre i to af sæsonens fire stævner blev nordjyderne 
ganske suveræne vindere af Sejlsportsligaen 2016. Det var samtidig første 
ligatitel til en klub uden for Øresunds-området. 

Marts 2016 – ved general-
forsamlingen 2016 takkede 
Mads Christensen (KDY) af 
som medlem af Dansk Sejl-
unions bestyrelse. Han blev 
afløst af Peter Bjerremand 
(Horsens Sejlklub).
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Dansk Sejlunions bestyrelse
Hans Natorp, formand 
Henrik Voldsgaard, næstformand 
Line Markert, politisk økonomiansvarlig 
Peter Bjerremand
Jesper Anker Andersen 
Christian Hangel 
Jørgen Larsen
Christina Nielsen 

Appel- og Regeludvalget
Jan Stage, formand 
Hans-Kurt Andersen 
Bjørn Anker-Møller 
Henrik Dorph-Jensen 
Paw Hagen 
Torben Precht-Jensen 
Andreas Kuchler 
Jacob Mossin Andersen 

Fællesudv. Sejlads for Handicappede
Finn Larsen, formand (DS) 
Poul Erik Fink (DS) 
Knud Rune Andersen (DHIF)* 
Erik Justesen (DHIF)* 
*) udpeget af Dansk Handicap Idræts-Forbund

Ordensudvalget
Torben Bondrop, formand 
Henrik Andersen 
Peer S. Jørgensen 
Holger Fabian-Jessing 
Carl Gerstrøm 
Lars Dahl Nielsen

Kapsejladsledergruppen
Thomas Jørgensen, formand 
Jacob Mossin Andersen 
Søren Badstue 
Martin Frislev 
Andreas Kuchler 
Line Juhl 
Jan Stage 
Troels Wester-Fischer

Teknisk Udvalg
Kim Henriksen, formand
Søren Hattel
Gunnar Juul-Nyholm
Kasper Wedersøe
Henning Gudmand-Høyer
Stig Staghøj Jensen
Flemming Nielsen

Forsikringsankenævnet
Morten Gregers Berdiin

Interne revisorer
H.C. Hansen
Jørgen Meyer

Ansatte i Dansk Sejlunion

Ledelse
Mads Kolte-Olsen, generalsekretær
Henrik Blakskjær, økonomichef
Thomas Jacobsen, sportschef
Steen Wintlev-Jensen, sejladschef

Kommunikation, IT og sekretariat
Flemming Ø. Pedersen, presseansvarlig
Joakim Rechnitzer, kommunikationskonsulent
Annette Borup, sekretariatsmedarbejder
Morten Jensen, IT-medarbejder
 
Sejlads og klubudvikling
Mikael Jeremiassen, kapsejladskonsulent 
Mads Flyger, klubkonsulent 
Henrik Tang Kristensen, klubkonsulent 
Nicolas Brandt Hansen, klubkonsulent 
Leon Träger, klubkonsulent 

Landshold og talentudvikling
Jan Christiansen, talentudvikler 
Frank Eriksen, elitekoordinator 
Kristian Kjærgaard, cheftræner 
Peter Homilius Hansen, træner
Adam Malling, træner 
Piotr Wojewski, træner
Finn Jensen, kraftcentertræner 
Christian Rasmussen, kraftcentertræner 
Simon Stewart, fysisk træner

Dansk Sejlunions Organisation  (pr. 1. marts 2017)
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World Sailing (tidl. ISAF)

Board
Kim Andersen (President)

Race Officials Committee: 
Jan Stage (Chairman) 

International Umpires Sub-committee
Jacob Mossin Andersen 

Council member: 
Hans Natorp 

EUROSAF

Executive Committee:
Dan Ibsen (Vice-President)

Events Committee:
Dan Ibsen (Chairman)

Offshore Racing Congress
Michael Quist

EBA (European Boating Association)
Henrik Pedersen (Vicepræsident og kasserer)

Nordbåt
Henrik Pedersen

Danske World Sailing Race Officials  

International Judge
Jens Villumsen 1996 (Kaløvig Bådelaug)
Jan Stage 1998 (Sejlklubben Limfjorden)
Paw Forsmann Hagen 1998 (Kongelig Dansk Yachtklub)
Jesper Wilken 2000 (Kongelig Dansk Yachtklub)
Hans Vengberg 2001 (Kolding Sejlklub)
Keld Stentoft 2002 (Kongelig Dansk Yachtklub)
Torben Precht Jensen 2002 (Aarhus Sejlklub)
Hans Olling 2007 (Haderslev Sejl Club)
Jacob Mossin Andersen 2007 (Kaløvig Bådelaug)
Søren Badstue 2013 (Vallensbæk Sejlklub)
Line Juhl 2014 (Vallensbæk Sejlklub)
Marta Lloret Llinares 2014 (Aarhus Sejlklub)
Steen Hansen 2014 (Kaløvig Bådelaug)

International Umpire
Jan Stage 1999 (Sejlklubben Limfjorden)
Jesper Wilken 2000 (Kongelig Dansk Yachtklub)
Paw Forsmann Hagen 2008 (Kongelig Dansk Yachtklub)
Torben Precht Jensen 2008 (Aarhus Sejlklub)

International Race Officer
Christian Lerche 2001 (Hellerup Sejlklub)
Thomas Jørgensen 2003 (Svendborg Sunds Sejlklub)
Andreas Kuchler 2007 (Odense Sejlklub)
Søren Badstue 2009 (Vallensbæk Sejlklub)
Troels Wester Fischer 2011 (Hellerup Sejlklub)

Danskere på internationale poster  (pr. 1. marts 2017)



Årets udvalgte resultater 

Verdensmesterskaber 

Årets udvalgte resultater 

De Olympiske Lege 

Finn 
16 Jonas Høgh-Christensen, Kongelig Dansk Yachtklub 

 
Laser Radial 
3 Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub

Laser 
25 Michael Hansen, Fredericia Sejlklub
  
Nacra 17 
12 Allan Nørregaard, Kolding Sejlklub/ 

Anette Viborg, Horsens Sejlklub

RS:X Herre 
12 Sebastian Fleischer, Kongelig Dansk Yachtklub 
 
RS:X Dame 
15 Lærke Buhl-Hansen, Aarhus Sejlklub

49erFX 
3 Jena Mai Hansen, Hellerup Sejlklub/ 

Katja Salskov-Iversen, Yachtklubben Furesøen

49er 
4 Jonas Warrer/Christian Peter Lübeck,  

Kongelig Dansk Yachtklub

Verdensmesterskaber  
OL-klasser  

49er, Clearwater, Florida, USA
5  Jonas Warrer/Anders Thomsen, Aarhus Sejlklub

49erFX, Clearwater, Florida, USA
2  Maiken Foght Schütt/Anne-Julie Foght Schütt, 

Horsens Sejlklub
7  Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen,  

Hellerup Sejlklub
12  Ida Marie Baad Nielsen/Marie Thusgaard Olsen, 

Aarhus Sejlklub

Finn, Gaeta, Italien
2  Jonas Høgh-Christensen, Kongelig Dansk Yachtklub
37  André Højen Christiansen, Sejlklubben Neptun 

Vejle

Nacra 17
2  Allan Nørregaard/Anette Viborg Andreasen,  

Kolding Sejlklub
8  Lin Ea Cenholt Christiansen/Christian Peter  

Stephensen Lübeck, Aarhus Sejlklub
36  Anne-Line Lyngsø Thomsen/Jakob Faarvang, 

Kaløvig Bådelaug

Laser Radial Dame 
3  Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub
13  Sarah Gunni Toftedal, Kongelig Dansk Yachtklub

Verdensmesterskaber  
Internationale klasser

5.5 mR, Kongelig Dansk Yachtklub
2  Bo Selko/Rasmus Knude/Mikael Petersen,  

Skuldelev Sejlklub

505, Weymouth, England
11  Jørgen Bojsen-Møller/Jacob Bojsen-Møller,  

Hellerup Sejlklub
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A-Cat, Medemblik, Holland
10  Thomas Paasch, Skovshoved Sejlklub

Contender, Santa Cruz, Californien, USA
4  Søren Dulong Andreasen, Hellerup Sejlklub

Europajolle Dame, Torbole, Italien
1  Anna Livbjerg, Kaløvig Bådelaug
2  Anna Munck, Kaløvig Bådelaug
7  Malene Christensen, Kaløvig Bådelaug

Europajolle Herre, Torbole, Italien
3  Kristian Præst, Kaløvig Bådelaug
10  Emil Munch, Kaløvig Bådelaug

Flying Dutchman, Steinhude, Tyskland
1  Jørgen Bojsen-Møller/Jacob Bojsen-Møller,  

Hellerup Sejlklub

H-båd, Helsinki, Finland
3  Claus Høj Jensen/Frederik Dahl/Rasmus Andresen, 

Holbæk Sejlklub

Hobie 16, Dapeng, Shenzhen, Kina
1  Daniel Bjørnholt/Josephine Frederiksen,  

Svendborg Sunds Sejlklub
16  Nicolaj Bjørnholt/Christian Dannefer,  

Svendborg Sunds Sejlklub
20  Nicklas Heide-Jørgensen/Calle Sørensen,  

Svendborg Sunds Sejlklub

OK, Quiberon, Frankrig
2  Jørgen Svendsen, Hellerup Sejlklub
6  Bo Petersen, Hellerup Sejlklub
7  Stefan Myrälf, Hellerup Sejlklub

ORC – klasse A, Kongelig Dansk Yachtklub
2  Erik Berth med besætning,  

Kongelig Dansk Yachtklub

ORC – klasse C, Kongelig Dansk Yachtklub
2 Michael Møllmann med besætning,  

Kongelig Dansk Yachtklub

Verdensmesterskaber  
Junior/Ungdom

Finn - Kaløvig Bådelaug
10  André Højen Christiansen, Sejlklubben  

Neptun Vejle

Optimist, Vilamoura, Portugal
22  Helena Wolff, Egå Sejlklub
60  Kamille Vilstrup, Skovshoved Sejlklub
62  Malthe Ebdrup, Kongelig Dansk Yachtklub

Youth Sailing World Championships 2016,  
Auckland, New Zealand

29er piger
7  Andrea Schmidt/Johanne Schmidt,  

Kaløvig Bådelaug

29er drenge
9  Marcus Piron Kirketerp/Sebastian Olsen,  

Kongelig Dansk Yachtklub

Laser Radial piger
16  Laura Kragh Frederiksen, Egå Sejlklub

Laser Radial drenge
6  Patrick Döpping, Egå Sejlklub

Nacra 15
9  Anna Munch/Jakob Precht Jensen,  

Kaløvig Bådelaug

RS:X drenge
22  Simon Thusgaard Olsen, Aarhus Sejlklub

Se alle resultater på sejlsport.dk/resultater   19
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Europamesterskaber 
OL-klasser

49er, Barcelona, Spanien
9  Jonas Warrer/Christian Peter Stephensen Lübeck,  

Aarhus Sejlklub

49erFX, Barcelona, Spanien
1  Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen,  

Hellerup Sejlklub/Yachtklubben Furesøen

Finn, Barcelona, Spanien
11  Jonas Høgh-Christensen, Kongelig Dansk Yachtklub

Laser Radial Dame,  
Las Palmas Grand Canaria, Spanien
6  Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub
9  Sarah Gunni Toftedal, Kongelig Dansk Yachtklub

Laser, Las Palmas Grand Canaria, Spanien
39  Christian Guldbjerg Rost, Egå Sejlklub
42  Michael Hansen, Fredericia Sejlklub
65  Patrick Döpping, Egå Sejlklub
67  Mads Bendix, Middelfart Sejlklub

Europamesterskaber
Internationale klasser

OK, Medemblik, Holland
1  Bo Petersen, Hellerup Sejlklub
7  Rene Sarabia Johansen, Vallensbæk Sejlklub
10  Jørgen Lindhartsen, Hellerup Sejlklub

Europamesterskaber
Junior/Ungdom

Laser Standard U19, Split, Kroatien
2  Patrick Döpping, Egå Sejlklub

Optimist piger, Crotone, Italien
14  Rebekka Johanesen, Skovshoved Sejlklub
19  Josefine Nøjgaard, Faaborg Sejlklub

Optimist drenge, Crotone, Italien
69  Oscar Sjelle, Kongelig Dansk Yachtklub

Zoom8 piger, Palamos, Spanien
1  Katerina Bjerre Knudsen, Skive Sejlklub
3  Charlotte Bjerg Lorenzen, Sønderborg Yacht-Club
5  Iben Dam Schmidt, Kaløvig Bådelaug
7  Estella Kern, Hellerup Sejlklub
8  Ditte Næss Lindgreen, Yachtklubben Furesøen
9  Sofie Havn, Fredericia Sejlklub

Zoom8 drenge, Palamos, Spanien,
1  Oliver Ørting, Præstø Sejlklub
3  Jonas Ullmann, Sletten Bådeklub
4  Nicklas Boserup, Faaborg Sejlklub
8  Christoffer Malmkjær, Yachtklubben Furesøen
10  Kristoffer Berg, Kaløvig Bådelaug

Årets udvalgte resultater 

Europamesterskaber
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505, Sønderborg Yacht-Club
1  Jørgen Bojsen-Møller/Jacob Bojsen-Møller,  

Hellerup Sejlklub
2  Jan Saugman/Jakob Karbo, Hellerup Sejlklub 

Express,  Kerteminde Sejlklub
1  Hans Christian Erbs/Bjarne Grønning Pedersen/

Hans Frederik Klint/Anders Brandi Yde/ 
Mikkel Hagelskær Ebbesen, Aarhus Sejlklub

2  Søren Juel/Carsten Hansen/Henrik Larsen/ 
Claus Hovgaard, Ballen Sejlklub

3  Morten Arndal/Anders Hilkjær/Dennis Petersen/
Anette Bjørk Hansen/Louise Prahm,  
Horsens Sejlklub

Nordiske mesterskaber
Junior/Ungdom

Optimist piger, Horsens Sejlklub
18  Laura Kjær, Skovshoved Sejlklub

Optimist drenge, Horsens Sejlklub
6  Kasper Spodsberg, Fredericia Sejlklub

Europajolle, Horsens Sejlklub
1  Anna Munch, Kaløvig Bådelaug
2   Nikolai Tiedemann, Kaløvig Bådelaug

Laser 4.7, Horsens Sejlklub
2  Christian Spodsberg, Fredericia Sejlklub
3  Christian Winkler, Egå Sejklub

Zoom8, Horsens Sejlklub
1  Jesper Fabrin, Yachtklubben Furesøen
2  Marie-Louise Harboe, Faaborg Sejlklub
3  Lucas Hopmann, Yachtklubben Furesøen

Årets udvalgte resultater 

Nordiske mesterskaber 
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DM – Danmarks Idrætsforbund

505 - Sønderborg Yacht-Club
1  Jørgen Bojsen-Møller/Jacob Bojsen-Møller,  

Hellerup Sejlklub
2  Jan Saugmann/Jakob Karbo, Hellerup Sejlklub
3  Jon Møller Andersen/Henrik Buhl,  

Sorø Sejlforening

Drage - Dragør Sejlklub
1   Jørgen Schönherr/Christian Videbæk/ 

Thomas Schmidt, Køge Sejlklub
2  Stig Lassen/Carsten Hey/Søren Hvalsø,  

Faaborg Sejlklub
3   Lars Hendriksen/Lars Stenfeldt/Oscar Hendriksen/ 

Johan Ole Hendriksen, Kongelig Dansk Yachtklub

Europajolle - Struer Sejlklub
1  Anna Livbjerg, Kaløvig Bådelaug
2  Emil Munch, Kaløvig Bådelaug
3  Søren Johnsen, Skive Sejlklub

Finnjolle - Nivå Bådelaug
1  Thomas Mørup, Vallensbæk Sejlklub
2  Kenneth Bøggild, Vallensbæk Sejlklub
3  Michael Staal, Dragør Sejlklub

Funboard Kombination - serie
1  Nikolaj Kruppa, Nivå Bådelaug
2  Frederik Poser, Østfyns Brætsejlerklub
3  Mads Jepsen, Juelsminde Sejlklub

Funboard Kursregatta - serie
1  Nikolaj Kruppa, Nivå Bådelaug
2   Frederik Poser, Østfyns Brætsejlerklub
3  Mads Jepsen, Juelsminde Sejlklub

Funboard Slalom - serie 
1   Kasper Juul Larsen, Furesøbad Windsurfingklub
2   Danni Jakobsen, Skive Windsurfingklub
3   Nikolaj Kruppa, Nivå Bådelaug

H-båd - Sejlklubben Køge Bugt
1   Claus Høj Jensen/Frederik Dahl Hansen/ 

Rasmus Jørgen Andresen, Holbæk Sejlklub
2   Morten Nielsen/Niels Henrik Borch/Claus Rossing, 

Roskilde Sejlklub
3   Poul Jensen/Per Hansen/Claus Lauritsen,  

Thisted Sejlklub

Laser Standard - Horsens Sejlklub
1  Michael Hansen, Fredericia Sejlklub
2  Patrick Döpping, Egå Sejlklub
3  Martin Aamann Jessen, Egå Sejlklub

Nordisk Folkebåd - Kongelig Dansk  
Yachtklub
1   Per Jørgensen/Carl-Otto Hedegaard/ 

Peter Secher, Kolding Sejlklub
2   Erik Køster/Christian Holmgaard/Bent Nielsen, 

Kerteminde Sejlklub
3  Søren Kæstel/Erik Andersen/Alex Lindegaard, 

Hellerup Sejlklub

OK-jolle - Herslev Strand Sejlklub
1  Jørgen Svendsen, Hellerup Sejlklub
2  Bo Petersen, Hellerup Sejlklub
3  Stefan Myrälf, Hellerup Sejlklub

Yngling - Yachtklubben Furesøen
1   Jørgen Ring/Jens Zacho/Cameron Larsen,  

Taarbæk Sejlklub
2   Jørgen Krogh/Frederik Løppenthin/ 

Christian Faber, Yachtklubben Furesøen
3   Frederik Zafiryadis/Christophe Zafiryadis/ 

Mikkel Paludan, Hellerup Sejlklub
 

Årets udvalgte resultater 

Danske mesterskaber



DM – Dansk Sejlunion 

Sejlsportsligaen, DM for klubhold – serie
1  Frederikshavn Sejlklub 
2  Hellerup Sejlklub
3  Kongelig Dansk Yachtklub

29er - Aarhus Sejlklub
1   Casper Ladefoged/Jakob Precht Jensen,  

Kongelig Dansk Yachtklub
2   Marcus Piron Kirketerp/Sebastian Olsen,  

Kongelig Dansk Yachtklub
3   Natacha  Saouma-Pedersen/Jens-Philip  

Dehn-Toftehøj, Kongelig Dansk Yachtklub

BB 10-meter - Juelsminde Sejlklub
1   Theis Palm/Kenneth Müller/Frank Holmstrup/

Steen Petersen, Jyllinge Sejlklub
2   Bjarne Venø Petersen/Lars Jensen/ 

Claus Møller Christensen/Søren Molder Hansen, 
Skælskør Amatør-Sejlklub

3   Søren Koizsch/Claus Jespersen/Lars Skov/ 
Palle Skov, Skive Sejlklub

CB66 - Hornbæk Bådeklub
1   Michael Casparij/Ulrik Andreasen/ 

Simon Mørup-Petersen, Hellerup Sejlklub
2  Søren Pehrsson/Nils Bjerregård/ 

Nikolaj Bjørnholm, Hellerup Sejlklub
3  Mikkel West-Nørager/Per Baatrup/ 

Mikkel Kidmose, Hellerup Sejlklub

Express - Kerteminde Sejlklub
1   Hans Christian Erbs/Bjarne Grønning Pedersen/

Hans Frederik Klint/Anders Brandi Yde/ 
Mikkel Hagelskær Ebbesen, Aarhus Sejlklub

2   Søren Juel/Carsten Hansen/Henrik Larsen/ 
Claus Hovgaard, Ballen Sejlklub

3   Morten Arndal/Anders Hilkjær/Dennis Petersen/ 
Anette Bjørk Hansen/Louise Prahm,  
Horsens Sejlklub

J/80 - Taarbæk Sejlklub
1   Daniel Nyborg/Benn Nyborg/Jacob Pjertursson/ 

Kasper Bech Skiveren, Yachtklubben Furesøen
2   Johnny Jensen/Fredrik Klak Jeppesen/Søren 

Brask/Thomas Lybæk, Sønderborg Yacht-Club
3   Erling Ewers/Kim Løndal/Søren Bro Mikkelsen/

Peter Ole Lindum, Sønderborg Yacht-Club

Kite Freestyle - serie 
1  Nikolaj Holmlund, Kiteboarding Danmark
2  Jesper Fjord, Kiteboarding Danmark
3  Kristian Højlund Larsen, Kiteboarding Danmark

Knarr - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
1   Henrik Sønderlund/Peter Gorm Christiansen/ 

Kim Sønderlund, Kongelig Dansk Yachtklub
2   Ib Ussing Andersen/Otto Langhorn/ 

Jens Buhl Jørgensen, Kongelig Dansk Yachtklub
3   Lars Gottfredsen/Ejner Gottfredsen/ 

Kasper Bonnevie, Rungsted Sejlklub

L 23 - Kerteminde Sejlklub
1   Mike Rasmussen/Dorte Rasmussen/ 

Claus Rasmussen, Sejlklubben Egensedybet
2   Morten Thomsen/Jesper Marchener Daldorph/

Rune List Jensen, Solrød Strands Sejlklub
3   Sune Hinz/Søren Nielsen/Martin Tønder,  

Faaborg Sejlklub

Laser Radial - Horsens Sejlklub
1  Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub
2  Anna Munch, Egå Sejlklub
3  Sofie Slotsgaard, Egå Sejlklub

Melges 24 - Skive Sejlklub
1   Kim Christensen/Lea Høj/Ida Marie Baad Nielsen/

Michael Hestbæk/Mikkel Korsby, Egå Sejlklub
2   Kris Houmann/Søren Steen/Rasmus Melsen/ 

Jacob Ege Friis, Frederikshavn Sejlklub
3   Marc Wain/Simon Østergaard/Michael Bernfeld/

Claes Bohn-Willeberg, Hellerup Sejlklub
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Danske mesterskaber, fortsat...

Scankap 99 - Juelsminde Sejlklub
1   Jens Fast/Henrik Andersen/Palle Madsen/ 

Peter Westfal, Aarhus Sejlklub
2   Henrik Ilsvard/Søren Hansen/Søren Duedahl/

Frank Kirkegaard, Aabenraa Sejl Club
3   Christian Grejs Petersen/Claus Litzinger/ 

Peter Kok/Martin Askov Hansen, Kaløvig Bådelaug

Spækhugger - Sejlklubben Sundet
1   Jesper Andersen/Per Risvang/Lars Nielsen,  

Aarhus Sejlklub
2   Allan Borgstrøm/Rene Villefrance/ 

Morten Østergaard, Øresunds Sejlklub Frem
3   Ole Eskildsen/Jens Lillegaard/Lars Møller Nielsen, 

Sejlklubben Sundet

Wayfarer - Præstø Sejlklub
1   Anders Friis/Henrik Frengler, Sejlklubben Esrum Sø
2  Mogens Just/Line Just, Kaløvig Bådelaug
3  Christian Elkjær Iversen/Jørgen Iversen,  

Hellerup Sejlklub

Ylva - Juelsminde Sejlklub
1   Leif Pehrson/Signe Pehrson/Jan Madsen/ 

Ulrik Meyer, Kerteminde Sejlklub
2   Lars Borg/Preben Kristensen/Karsten Schibsbye/

Per Nielsen, Korsør Sejlklub
3   Flemming Fjord/Mads Christensen/ 

Henrik Andersen/Bo Andersen, Troense Bådelaug



DM – Ungdom 

29er - Skælskør Amatør-Sejlklub
1   Marcus Kirketerp/Sebastian Olsen,  

Kongelig Dansk Yachtklub
2  Casper Ladefoged/Jakob Precht Jensen,  

Kongelig Dansk Yachtklub
3   Natacha Saouma-Pedersen/Jens-Philip Dehn-

Toftehøj, Kongelig Dansk Yachtklub

Europajolle - Skælskør Amatør-Sejlklub
1  Jacob Jungersen, Sønderborg Yacht-Club
2  Frederik Andersen, Holbæk Sejlklub
3  Emil Munch, Kaløvig Bådelaug

Laser Radial - Skælskør Amatør-Sejlklub
1  Sofie Slotsgaard, Fredericia Sejlklub
2  Patrick Döpping, Egå Sejlklub
3  Mikkel Korsby, Egå Sejlklub

DM – Junior 

Europajolle - Skælskør Amatør-Sejlklub
1  Jacob Jungersen, Sønderborg Yacht-Club
2  Frederik Andersen, Holbæk Sejlklub
3  Jesper Brink, Kaløvig Bådelaug

Feva XL - Skælskør Amatør-Sejlklub
1  Simon Christoffersen/David Skousen,  

Thurø Sejlklub
2  Jan Pedersen/Johann Buch Nielsen,  

Thurø Sejlklub
3  Elton Engkilde/Victor Aimelet, Rungsted Sejlklub

Funboard Kombination - serie
1  Mads Jepsen, Juelsminde Sejlklub
2  Peter Nors, Sallingsund Sejlklub
3  Nicklas Borgen, Skive Windsurfingklub

Funboard Kursregatta - serie
1  Mads Jepsen, Juelsminde Sejlklub
2  Peter Nors, Sallingsund Sejlklub
3  Casper Jepsen, Juelsminde Sejlklub

Funboard Slalom - serie 
1  Mads Jepsen, Juelsminde Sejlklub
2  Peter Nors, Sallingsund Sejlklub
3  Nicklas Borgen, Skive Windsurfingklub

Optimist/piger - Sønderborg Yacht-Club
1  Helena Wolff, Egå Sejlklub
2  Rebekka Johannesen, Kongelig Dansk Yachtklub
3  Kamille Vilstrup, Skovshoved Sejlklub

Optimist/drenge - Sønderborg Yacht-Club
1  Malthe Ebdrup, Kongelig Dansk Yachtklub
2   Jens-Christian Dehn-Toftehøj,  

Kongelig Dansk Yachtklub
3  Emil Christensen, Egå Sejlklub

Zoom8/drenge - Sønderborg Yacht-Club
1  Oliver Ørting, Præstø Sejlklub
2  Nicklas Boserup, Faaborg Sejlklub
3  Jesper Bergmann Fabrin, Yachtklubben Furesøen

Zoom8/piger - Sønderborg Yacht-Club
Klassemesterskab
1  Mette Hasling Gade, Gråsten Sejlforening
2  Charlotte Bjerg Lorenzen, Gråsten Sejlforening
3  Liv Andersen, Horsens Sejlklub

Optimist/hold - KDY/Søernes Sejlklub
1   Malthe Ebdrup/Valdemar Bredtoft/Rebekka  

Johannesen/Anders Vesterholm-Lavesen/ 
Jens-Christian Dehn-Toftehøj,  
Kongelig Dansk Yachtklub 

2   Simone Dahlberg-Garde/Nataline Schlegel/ 
Gustav Aasholm-Bradley/William Aasholm- 
Bradley, Yachtklubben Furesøen

3   Emil Kjær/Frederik Fomsgaard/Mads Johannes 
Poder Witzke/Kasper Philip, Sundkredsen

Se alle resultater på sejlsport.dk/resultater   25



26 Se alle resultater på sejlsport.dk/resultater 

TORM Junior Grandprix Rangliste

Feva
1  Ninna Tove Johansen/Linnea Nørulf,  

Sejlklubben Neptun Vejle
2  August Olsson/Peter Pursey, Hellerup Sejlklub
3  Nanna Kjærholm/Josephine/Nanna,  

Kolding Sejlklub

Optimist
1  Malthe Ebdrup, Kongelig Dansk Yachtklub
2  Jens-Christian Dehn-Toftehøj,  

Kongelig Dansk Yachtklub
3  Helena Wolff, Egå Sejlklub

Zoom8
1  Oliver Ørting, Præstø Sejlklub
2  Nicklas Boserup, Faaborg Sejlklub
3  Mette Hasling Gade, Gråsten Sejlforening

TORM Ungdoms Grandprix Rangliste

29er
1  Marcus Kirketerp/Sebastian Olsen,  

Kongelig Dansk Yachtklub
2  Casper Ladefoged/Jakob Precht Jensen,  

Kongelig Dansk Yachtklub 
3  Philip Lyngbek/Christian Torp,  

Yachtklubben Furesøen/Skovshoved Sejlklub

Europajolle
1  Emil Munch, Kaløvig Bådelaug
2  Kristian Præst, Kaløvig Bådelaug
3  Anna Munch, Kaløvig Bådelaug

Hobie 16 Spi
1  Mikkel Stampe Nielsen/Calle Hulthin Sørensen, 

Svendborg Sunds Sejlklub/Thurø Sejlklub
2  Peter Krabbe-Christensen/Erik Christensen, 

Skovshoved Sejklub
3  Flemming Nilsson/Laila Fröhlich,  

Hornbæk Bådeklub

Laser
1  Martin Aamann Jesse, Egå Sejlklub
2  Christian Jørgensen, Yachtklubben Furesøen
3  Anders From Laursen, Hellerup Sejlklub

Laser Radial
1  Lauritz Walsøe, Kongelig Dansk Yachtklub
2  Laura Kragh Frederiksen, Egå Sejlklub
3  Gustav Dalkiær Skydsgaard,  

Kongelig Dansk Yachtklub

Årets udvalgte resultater 

TORM Grandprix
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Ledelsespåtegning

2

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar – 31. december 2016 for Dansk Sejlunion.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling  
pr. 31. december 2016 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,  
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 27. februar 2017

Generalsekretær:

Mads Kolte-Olsen

Bestyrelse:

Hans Natorp
formand

Christian Hangel

Christina Nielsen

Line Markert
politisk økonomiansvarlig

Peter Bjerremand Jensen

Henrik Voldsgaard
næstformand

Jesper A. Andersen

Jørgen Larsen
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Interne revisorers påtegning

3

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion 
Som generalforsamlingsvalgte interne revisorer i 
Dansk Sejlunion har vi i tilknytning til den revision,  
der er foretaget af de eksterne revisorer, revideret 
årsregnskabet for 2016.

Den udførte revision
Vores revision har været baseret på en række revi-
sionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, 
at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinfor-
mation. Vi har herunder analyseret afvigelser mellem 
regnskabet og budgettet, gennemgået udvalgte konti, 
vurderet de administrative rutiner i relation til interne 
kontrolfunktioner og gennemgået årsregnskabets 
indhold og præsentation.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret- 
visende billede af Dansk Sejlunions resultat for 2016 
og finansielle stilling pr 31. december 2016.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærk- 
ninger. 

Brøndby, den 27. februar 2017

H.C. Hansen Jørgen Meyer
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Den uafhængige revisors erklæring

4

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sejlunion for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter  
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af  
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet 
af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -  
31. december 2016 i overensstemmelse med Kultur- 
ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav der er gældende i Danmark, samt god offentlig 
revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 
for revisionen af årsregnskabet”. 

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 
og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrel-
sen godkendte resultatbudget. Budgettal er ikke omfat-
tet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har end-

videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og 
at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væ-
sentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god 
offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger 
og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 
at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

Til generalforsamlingen i Dansk Sejlunion 
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sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af unionens interne kontrol.  

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fort-sat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
føre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struk-
tur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de 
underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledel-
sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent-
ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstem-
melse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er om-
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der 
er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler og driften af unionen, der er omfattet af 
regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det i overensstemmelse med god offentlig revisions-
skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel 
juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved 
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af 
sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, proces-
ser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af det 
union, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konklude-
rer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-
ninger, skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at 
rapportere i den forbindelse.

København, den 27. februar 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR. Nr, 30700228

Torben Kristensen
statsaut. revisor

Den uafhængige revisors erklæring

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Mads Heinkov
statsaut. revisor
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Hovedaktivitet 
Dansk Sejlunion er den nationale hovedorganisation 
for 260 klubber med et samlet antal medlemmer på 
54.843 i 2016 (2015: 55.653). Dansk Sejlunion er det 
11. største forbund under Danmarks Idrætsforbund. 
Dansk Sejlunions samlede omsætning var i 2016 på 
37 mio. kr. Dansk Sejlunion har pr. 31. december 
2016 17 fastansatte fuldtidsmedarbejdere i sekreta-
riatet. Dertil kommer 3 trænere med tidsbegrænset 
ansættelse.

Årets resultat
Årets resultat viser et overskud på 2.214 t.kr. Budget-
teret resultat var på -350 t.kr. Resultatet for 2016 er 
skabt ved, at Dansk Sejlunions sekretariat i hele 2016 
har haft fokus på dels lave omkostninger, dels på at 
sikre indtægter for derved at skabe et godt udgangs-
punkt for Dansk Sejlunions fortsatte aktiviteter i 2017.  
Resultatet er samlet set meget tilfredsstillende. En del 
af overskuddet, 607 t.kr., skyldes en ændring af den 
regnskabsmæssige håndtering af de midler, som besty-
relsen tidligere har reserveret til elite- og talentarbejdet 
og forberedelse af OL. Resultatet for Dansk Sejlunion er 
samlet set meget tilfredsstillende.

Årets indtægter er på 37.078 t.kr. hvilket er 3.467 
t.kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært 
øgede elite- og talentindtægter, TORM-projektstøtte og 
indtægter vedrørende Sejlsportsligaen.

Årets omkostninger er på 34.876 t.kr. hvilket er 915 
t.kr. højere end budgetteret. Sejlsportsligaen og Elite-og 
Talentområdet opnåede nye indtægter til finansiering af 
mere aktivitet og dermed større forbrug end budgette-
ret ved årets begyndelse.  

DS Klubfinans har i 2016 bidraget med et resultat på 
13 t.kr. Det budgetterede resultat var på 9 t.kr. Dette er 
samlet set tilfredsstillende.

Bestyrelsen har valgt at disponere en del af årets 
overskud, 1.007 t.kr., til den frie egenkapital.  Dette 
bringer den frie egenkapital op på 4.718 t.kr. inklusiv 
regulering af værdipapirer på 56 t.kr. Ledelsen anser 
en fri egenkapital på 2.900 t.kr. som passende for et 
forbund som Dansk Sejlunion. 

Bestyrelsen har desuden valgt at disponere den 
resterende del af overskuddet, 1.207 t.kr., til reserve-
ret egenkapital Elite- og Talent. Formålet med denne 
disponering er at sikre kontinuiteten i Sejlerlandsholdets 

arbejde i de kommende år, hvor finansiering fra spon-
sorater endnu ikke er afklaret. 

Væsentlige begivenheder med betydning for 
årsregnskabet 2016
TORM har også i 2016 støttet Dansk Sejlunion med 
hovedvægten på projekter indenfor klubudvikling, 
ungdoms-, talent- og elitearbejdet med i alt ca. 7 mio. 
kr., samt en ekstra donation på 1,5 mio. kr. til forbere-
delsen og gennemførelsen af OL i Rio. 

Danmarks Idrætsforbund har i 2016 støttet Dansk 
Sejlunions aktiviteter med knap 5 mio. kr. Danmarks 
Idrætsforbunds støtte tildeles i 2016 og 2017 hoved- 
sageligt efter de aktiviteter, som Dansk Sejlunion 
gennemfører indenfor klubudvikling, kursusaktiviteter, 
ungdomsaktiviteter, kapsejladser samt Dansk Sejl- 
unions samlede medlemstal. 

Team Danmark har i 2016 støttet Dansk Sejlunions 
talent- og eliteaktiviteter med over 9,6 mio. kr. Denne 
støtte er målrettet talent- og elitearbejdet, og går blandt 
andet til aktivitets- og grejstøtte til de sejlere, som er en 
del af Dansk Sejlunions holdstruktur, trænerlønninger 
og til at finansiere platformen for talent- og elitearbejdet 
i Dansk Sejlunion. I 2016 var en stor del af denne støtte 
rettet mod forberedelse og gennemførelse af OL 2016 
i Rio.

I 2016 er Sejlsportsligaens aktiviteter blevet lagt over 
i Dansk Sejlsportsliga Forening som er en selvstæn-
dig forening udenfor Dansk Sejlunion. De fremtidige 
Sejlsportsliga-aktiviteter, den tilhørende økonomi og 
det økonomiske ansvar vil ligge i Dansk Sejlsportsliga 
Forening fremover. Dansk Sejlunion har givet tilsagn om 
at støtte Dansk Sejlsportsliga Forening med 775 t.kr. i 
2017. 

Forventninger til fremtiden 
Dansk Sejlunion forventer, at indtægterne for 2017 
falder med ca. 8.800 t.kr. i forhold til 2016. Efter 2016 
har Dansk Sejlunion behov for ny ekstern finansiering 
for at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau. 
Dansk Sejlunion har i 2016 arbejdet målrettet på at 
sikre den fremtidige finansiering og opretholdelsen af 
aktiviteten. Dette arbejde vil fortsætte i 2017.

Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund forventes 
uændrede. Indtægterne fra Team Danmark forventes at 
falde med ca. 700 t.kr. i 2017 i forhold til OL-året 2016. 

Ledelsesberetning
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Dansk Sejlunion har i sin egenskab af Verdensklas-
seforbund indgået endnu en rammeaftale med Team 
Danmark. Aftalen løber frem til og med 2020. I 2017 
forventer Dansk Sejlunion en støtte fra Team Danmark 
på 8,9 mio. kr. 

Dansk Sejlunion fortsætter samarbejdet med TORM 
om støtte til bl.a. klubudvikling og talent- og ungdoms-
arbejdet. I 2017-2020 vil TORM støtte Dansk Sejlunion 
med 2 mio. kr. årligt. I den hidtidige aftale, der udløb 
med udgangen af 2016, gav TORM et støttebeløb på 
ca. 7 mio. kr. årligt.

Finansiel stilling 
I 2016 er værdien af Dansk Sejlunions obligationsbe-
holdning opskrevet med 56 t.kr. som følge af en ikke 
realiseret kursstigning. Efter denne opskrivning samt 
disponering af årets resultat vil egenkapitalen udgøre 
7.786 t.kr. heraf 4.718 t.kr. i fri egenkapital ud af en 
balance på 12.376 t.kr. De likvide midler placeres på 
konti i Danske Bank samt i obligationsdepot i Broager 
Sparekasse. Ledelsen anser den finansielle stilling, her-
under størrelsen af egenkapitalen, for at være forsvarlig 
for en organisation som Dansk Sejlunion. 

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder 
efter statusdagen, som har betydning for regnskabet 
2016.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 1701 af 21. september 2010, kapitel 
4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere 
under Kulturministeriets ressort, som modtager af 
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væd-
demål. 

Årsrapporten for Dansk Sejlunion for 2016 er aflagt 
efter samme principper som sidste år. 

Der er foretaget ændringer i opstillingen af resul-
tatopgørelsen. Sammenligningstallene er tilrettet til 
ændringen.

Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at 
de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskriv-
ninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi-
gelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten af-lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterede på balancedagen.

Periodisering 
Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligations-
renter, periodiseres på balancedagen. 

Projektomkostninger (øremærkede midler)
Projektomkostninger (øremærkede midler) indtægtsfø-
res i det regnskabsår, hvori omkostningen afholdes.

Værdipapirer 
Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på 
balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab føres 
via resultatopgørelsen, mens urealiserede kursgevinster 
og -tab føres over egenkapitalen.

Lånedebitorer 
Lånedebitorer består af udlån til klubber og sejlere. De 
samlede udlån kan maksimalt udgøre et beløb svaren-
de til saldo på den bundne egenkapital (DS lånefond).

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kost-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider og rest-
værdi herefter:

 Brugstid
 

It-platform 7 år
Både 3 - 5 år
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs-
mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis Balancen
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Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige 
andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter 
skat. 

Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder måles ved første 
indregning til kostpris og efterfølgende til den forholds-
mæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort 
efter Dansk Sejlunions regnskabspraksis. 

Debitorer 
Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk 
svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 

Varebeholdning 
Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettoreali-
sationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til 
denne lavere værdi. 

Egenkapital 
Egenkapital udgøres af henholdsvis fri, reserveret og 
bunden egenkapital.

Reserveret kapital til elite- og talentarbejde er tilveje-
bragt ved generalforsamlingens disponering af tidligere 
års resultatdisponering.  

Bunden kapital til udlån til klubber og OL-sejlere 
er tilvejebragt ved generalforsamlingens disponering 
af tidligere års overskud og udgør den bundne del af 
egenkapitalen. Tab i relation til udlån disponeres til den 
bundne egenkapital. 

Hensættelser 
Der foretages hensættelse af øremærkede midler til 
projekter, og hensættelserne anvendes i forbindelse 
med afholdelse af de omkostninger, der er hensat til.  

Gældsforpligtelser 
Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer 
til nominel værdi.  

Momsregistrering 
Dansk Sejlunion er momspligtig af salgsaktiviteter, 
sponsorindtægter og sejlsportsligaen. 

Der fratrækkes indgående moms af administrati-
onsudgifter med en forholdsmæssig andel, beregnet 
på baggrund af forholdet mellem momspligtige og 
ikke-momspligtige indtægter. Moms af direkte udgifter 
til salgs- og sponsoraktiviteter fratrækkes fuldt ud i 
momsgrundlaget.

Finansielle anlægsaktiver
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Resultatopgørelse

Årsregnskab 1. januar – 31. december

12

Note 2016
Budget

2016 2015

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 4.879.060 4.889.000 4.896.308

Projektstøtte og sponsorer 3.724.000 2.944.000 3.654.479

Klubkontingenter og -forsikringer 5.710.119 5.517.015 5.660.288

Elite- og talentindtægter 17.057.634 16.056.000 15.367.317

Andre indtægter 1 3.825.631 3.045.000 2.773.319

Sejlsportsligaen 2 1.881.275 1.160.000 1.611.680

Indtægter i alt 37.077.719 33.611.015 33.963.391

Sejlsportsligaen 2 1.883.624 1.160.000 2.001.606

Sejladsområdet 3 4.820.216 5.111.768 5.138.901

Elite- og talentområdet 4 17.826.805 17.167.000 17.246.908

Uddannelse og internationalt 5 1.543.950 1.349.000 1.467.783

Ledelse 6 3.093.681 2.893.023 2.350.243

Kommunikation og IT 7 2.917.034 2.995.000 2.711.968

Produkter og ydelser 172.074 240.000 200.816

Administration Fællesomk. 8 2.618.463 3.044.898 2.788.117

Omkostninger i alt 34.875.847 33.960.689 33.906.342

Årets resultat Dansk Sejlunion 2.201.872 -349.674 57.049

Resultat DS Klubfinans P/S 12.626 0 46.990

Årets resultat 2.214.498 -349.674 104.039

Resultatdisponering:

Overføres til fri egenkapital 1.007.127 -349.674 104.039

Overføres til reserveret egenkapital, Elite og talent 1.207.371 0 0

Overføres til bunden egenkapital 0 0 0

2.214.498 -349.674 104.039
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Note 2016 2015

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver 9   1.128.239   3.286.065   

Finansielle anlægsaktiver 10   540.866   528.240   

Anlægsaktiver i alt 1.669.105 3.814.305

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 312.882   151.088   

Tilgodehavender

Debitorer 466.186   504.416   

Lånedebitorer 743.950   831.570   

Forudbetalte omkostninger 17.396   129.174   

Mellemregning DS Klubfinans P/S 0   826.624   

Mellemregning Vild med Vand 151.785   17.778   

Andre tilgodehavender 540.841   269.623   

Tilgodehavender i alt 1.920.158   2.579.185   

Værdipapirer 2.007.392   1.951.858   

Likvider 6.466.260   2.357.984   

Omsætningsaktiver i alt 10.706.692   7.040.115   

AKTIVER I ALT 12.375.797   10.854.420   

Balance
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Note 2016 2015

PASSIVER

Egenkapital

Fri egenkapital 4.718.132      3.655.471   

Reserveret egenkapital, Elite og talent 1.207.371   0   

Bunden egenkapital, Lånefond 1.860.250   1.860.250   

Egenkapital i alt 11   7.785.753      5.515.721   

Hensættelser

OL midler 12   0   601.770   

Hensættelser i alt 0   601.770   

Gældsforpligtelser

Kreditorer 476.841   513.776   

Gæld til sejlere 201.491   35.034   

Mellemregning DIF 1.269.159   1.485.218   

Mellemregning Kraftcenter 0   27.000   

Mellemregning Danmarks Sejlsportsliga ApS 246.739   0   

Forudmodtaget indtægter 89.109   90.550   

Anden gæld 787.144      1.468.605   

Skyldig moms m.v. 293.632   93.669   

Feriepengeforpligtelse 1.225.929   1.023.077   

Gældsforpligtelser i alt 4.590.044   4.736.929   

PASSIVER I ALT 12.375.797   10.854.420   

Eventual- og kautionsforpligtelser 13   

Ikke bogførte aktiver 14   

Balance

Årsregnskab 1. januar – 31. december
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Note 2016
Budget

2016 2015

1 Andre indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 27.102   30.000   25.701   

Tilskud fra Bladpuljen 237.349   280.000   332.073   

Indtægter eksterne 1.046.383   525.000   161.822   

Salg af produkter og ydelser 1.101.733   1.153.000   1.069.354   

Kurser og uddannelse 1.182.253   952.000   1.056.916   

DHIF handicapsejlads 3.357   5.000   6.905   

Finansielle indtægter 24.635   70.000   34.178   

Andre indtægter inkl. momsrefusion 202.819   30.000   86.370   

Andre indtægter i alt 3.825.631   3.045.000   2.773.319   

2   Sejlsportsligaen

Indtægter 1.881.275   1.160.000   1.611.680   

Udgifter 1.883.624   1.160.000   2.001.606   

Sejlsportsligaen i alt -2.349   0   -389.926   

3   Sejladsområdet

Kapsejlads 509.393   612.500   453.547   

Sejlads for fysisk handicappede 6.724   10.000   13.811   

Sejladsområdet fælles 1.422.630   1.403.922   1.532.839   

Tursejlads 185.228   200.000   340.666   

Udviklingskonsulenter 2.026.809   2.185.346   1.996.622   

Ungdom og klubudvikling 669.432   700.000   801.416   

Sejladsområdet i alt 4.820.216   5.111.768   5.138.901   

Noter
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Note 2016
Budget

2016 2015

4   Elite- og talentområdet

DS Elite 845.234   1.167.000   958.063   

DS/Team DK Elite Sejlerstøtte og aktiviteter 6.811.136   6.323.469   7.811.168   

DS/Team DK Elite Talentudvikling 1.848.474   2.060.000   1.888.424   

DS/Team DK Elite Trænere og eksperter 8.321.961   7.616.531   6.589.253   

Elite- og talentområdet i alt 17.826.805   17.167.000   17.246.908   

5   Uddannelse og internationalt

Internationale relationer 424.558   269.000   337.417   

Kurser og uddannelse 1.119.392   1.080.000   1.130.366   

Uddannelse og internationalt i alt 1.543.950   1.349.000   1.467.783   

6   Ledelse

Ledelse 2.564.371   2.348.023   1.773.410   

Politisk ledelse 529.310   545.000   576.833   

Ledelse i alt 3.093.681   2.893.023   2.350.243   

Der er i 2016 udbetalt 130 t.kr.  
til formanden i form af frikøb.

7   Kommunikation og IT

IT 1.552.242   1.535.000   1.502.738   

Kommunikation og information 1.364.792   1.460.000   1.209.230   

Kommunikation og IT i alt 2.917.034   2.995.000   2.711.968   

8   Administration Fællesomk.

Administration Fællesomk. 2.374.364   2.762.633   2.505.852   

DIF forsikringer 244.099   282.265   282.265   

Administration Fællesomk. i alt 2.618.463   3.044.898   2.788.117   

Noter

Årsregnskab 1. januar – 31. december
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Note
Ombygning 
sekretariat

DH/
Web-sejler

IT-platform Sejlsport.dk 
Ver 3.0

9   Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum, primo 489.940   751.500   1.005.347   652.875   
Tilgang 0   0   0   0   
Afgang 0   0   0   0   
Anskaffelsessum, ultimo 489.940   751.500   1.005.347   652.875   

Afskrivnigner, primo 489.940   402.589   443.288   321.457   
Afskrivninger i året 0   107.357   151.291   93.268   
Afskrivninger, ultimo 489.940   509.946   594.579   414.725   

Bogført værdi 0   241.554   410.768   238.150   

DS både  
J 70

Joller Elite Træner- 
både

Total

Anskaffelsessum, primo 2.149.142   418.470   223.836   5.691.110   
Tilgang 0   0   0   0   
Afgang -2.149.142   0   0   -2.149.142   
Anskaffelsessum, ultimo 0   418.470   223.836   3.541.968   

Afskrivninger, primo 560.079   187.692   0   2.405.045   
Af- og nedskrivninger i året 0   172.080   44.767   568.763   
Afgang afskrivninger -560.079   0   0   -560.079   
Afskrivninger, ultimo 0   359.772   44.767   2.413.729   

Bogført værdi 0   58.698   179.069   1.128.239   

10   Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i datter-

virksomheder

Kostpris 1. januar 550.000   
Tilgang 0   
Afgang 0   
Kostpris 31. december 550.000   

Værdireguleringer 1. januar -21.760   
Årets værdireguleringer 12.626   
Værdireguleringer 31. december -9.134   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 540.866   

Navn
Stemme- og 

ejerandel
DS Klubfinans Komplementar ApS 100%
DS Klubfinans P/S 100%

Noter
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Noter

Årsregnskab 1. januar – 31. december
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Note 2016 2015

11   Egenkapital

Fri egenkapital, primo 3.655.471   3.616.962   

Regulering af værdipapirer 55.534   -65.530   

Overført fra resultatdisponering 1.007.127   104.039   

Fri egenkapital, ultimo 4.718.132   3.655.471   

Reserveret egenkapital Elite og talent, primo 0   0   

Overført fra resultatdisponeringen 1.207.371   0   

Reserveret egenkapital Elite og talent, ultimo 1.207.371   0   

Bunden egenkapital Lånefond, primo 1.860.250   1.860.250   

Overført fra resultatdisponering 0   0   

Bunden egenkapital Lånefond, ultimo 1.860.250   1.860.250   

Egenkapital i alt 7.785.753      5.515.721   

12   OL midler

OL midler, primo 601.770   1.668.697   

Tilgang i året 0   0   

Afgang i året -601.770   -1.066.927   

OL midler, ultimo 0   601.770   



Noter

Note

13   Eventual- og kautionsforpligtelserforpligtelser

Dansk Sejlunion har stillet garanti for i alt kr. 319.000 (2015: 280.000) for klubbers lån i Danmarks 
Idrætsforbund.

Dansk Sejlunion har indgået leasingaftaler for biler med en samlet fremidig forpligtelse på 791 t.kr.,  
hvoraf 147 t.kr. forfalder i 2017.

Dansk Sejlunion har indgået aftale om at indskyde op til 1 mio. kr. i DS Klubfinans P/S. Heraf er 500 t.kr. 
indbetalt ved stiftelsen af selskabet i 2015.

Dansk Sejlunion har givet tilsagn om støtte til Sejlsportsligaen med 775 t.kr. i 2017.

Dansk Sejlunion har herudover ikke påtaget sig kautions- og eventualforpligtelser.

14   Ikke bogførte aktiver

Ikke bogførte aktiver udgøres af både m.v. indenfor eliteområdet samt Sejlads for Handicappede, hvortil der er 
modtaget eksterne tilskud fra Team Danmark, sponsorer og fonde. Dansk Sejlunion ejer følgende aktiver, der 
ikke indgår i balancens aktivsum, og hvis værdi skønsmæssigt udgør følgende pr. 31.12.2016:

Antal Samlet værdi

Elite og talent

470   1   12.000   

49er 10    325.000 

FINN 2    90.000 

Grej 6    405.000 

Gummibåde 7    835.000 

Laser 9    137.500 

Nacra 17 3    95.000 

RS:X 3    6.000 

SL16 2    40.000 

Kapsejlads

Kapsejladstrailere 1  120.000 

Ungdom og klubudvikling

Aktivitetstrailere 4   410.000   

Fevatrailere 1   100.000   
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