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Budget 2020

RReeggnnsskkaabb  22001199 BBuuddggeett  22002200 FFoorrsskkeell
5.292                6.198            906        
2.377                2.041            -336      
5.774                5.878            105        

16.524              12.967          -3.557   
Indtægter eksterne 1.000                868               -132      
Salg af produkter og ydelser 2.100                2.202            103        
Kurser og uddannelse 1.063                915               -148      
Finansielle indtægter 23                      70                 47          
Andre indtægter 15                      -                -15         

4.201                4.055            -146      
3344..116688                            3311..113399                  --33..002288      

RReeggnnsskkaabb  22001199 BBuuddggeett  22002200 FFoorrsskkeell
Kapsejlads -946                   -1.000            -54         
Sejladsområdet Fælles -1.601                -1.814            -213       
Tursejlads -173                   -255               -82         
Udviklingskonsulenter -2.082                -2.344            -262       
Ungdom og klubudvikling -379                   -460               -81         

Sejladsområdet Total -5.181                -5.873            -691       
DS Elite -1.807                -900               907         
DS/Team DK Elite Sejlerstøtte -7.581                -5.137            2.443      
DS/Team DK Elite Talentudvikling -2.018                -2.052            -34         
DS/Team DK Elite Trænere -8.256                -7.806            450         

Elite- og talentområdet Total -19.662              -15.895          3.766      
Kurser og uddannelse -892                   -910               -18         
Internationale relationer -632                   -750               -118       
Fritidssejlerkort -335                   -354               -19         

Uddannelse og internationalt Total -1.859                -2.014            -155       
Ledelse Ledelse -1.509                -2.097            -588       

Politisk ledelse -364                   -473               -108       
Ledelse Total -1.873                -2.570            -696       
Kommunikation og IT IT -1.833                -1.733            100         

Kommunikation og information -623                   -627               -4           
Kommunikation og IT Total -2.456                -2.360            97           

-205                   -130               75           
Administration Fællesomk. Administration Fællesomk. -2.420                -2.507            -87         

DIF Forsikringer -236                   -281               -45         
Administration Fællesomk. Total -2.656                -2.788            -133       
Datterselskaber DS Klubfinans -10                     -10                 0             

--3333..990033                        --3311..664400                22..226633        
226655                                      --550000                            --776655            

OOmmkkoossttnniinnggeerr  TToottaall
SSaammlleett  rreessuullttaatt  ffoorr  DDaannsskk  SSeejjlluunniioonn

Andre indtægter total
IInnddttææggtteerr  ttoottaall

Elite- og talentområdet

Uddannelse og internationalt

Produkter og ydelser

Andre indtægter

IInnddttææggtteerr
Danmarks Idræts-forbund
Projektstøtte og sponsorer
Klubkontingenter og -forsikringer
Elite- og talentindtægter

OOmmkkoossttnniinnggeerr
Sejladsområdet
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2020-prioriteringer for DS Pejlemærker 2022 

Pejlemærke: Mere synlig værdi

• Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport

•  Vi vil styrke vores kommercielle fokus på at tiltrække sponsorer og kommercielle samarbejds-
partnere

•  Vi skal sikre og dokumentere, at vores sponsorer og forretningspartnere oplever, at Dansk  
Sejlunion vedholdende skaber værdi  

I 2020 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Synliggøre sejlklubbernes og sejlunionens tilbud til tur- og fritidssejlerne, bl.a. viden om sejlads,  
turbøjerne og gode forsikringer 

• Etablere et udvalg for Tursejlads

•  Samarbejde med kommerciel partner om salg og sponsorsøgning med henblik på sponsorater til 
bredde-, talent- og elitearbejdet, etablering af erhvervsnetværk, rådgivning af landsholdssejlere samt 
rådgivning af sejlklubber om etablering af erhvervsnetværk

•   Formidle attraktive tilbud til sejlerne fra kommercieller samarbejdspartnere gennem sejlklubberne

• Lancere hjemmesiden www.dansksejlunion.dk som vidensportal for sejlere

•  Forstærke kommunikations- og markedsføringsindsatsen for bedre at nå de enkelte sejlere og  
understøtte den kommercielle indsats

•  Støtte World Sailings indsats for større transparens og god ledelse

I dette dokument præsenteres de indsatser, som understøtter  
strategien ”DS Pejlemærker 2022”. Præsentationen omfatter ikke 
sejlunionens løbende arbejde for sejlere, sejlsport og sejlklubber. 
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Pejlemærke: Flere skal sejle

•  Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet og øge medlemstallet i danske sejlklubber med 
15 procent frem mod 2022

•  Vi vil tiltrække flere mennesker til det maritime miljø på havnene, i klubberne og på vandet - og 
gøre den organiserede sejlsport lettere tilgængelig

•  Vi vil i særdeleshed have fokus på at tiltrække og fastholde flere børn og unge - ikke mindst de 
børn og unge, som ikke begejstres af konkurrence

• Vi vil skabe grundlag for, at ældre bliver længere i sejlsporten

I 2020 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Gøre en særlig indsats for børn og unge i sejlsporten. Indsatsen indeholder mange tiltag, fx:

  –   Færdiggøre en ny politik for børn og unge i sejlsport, der bl.a. skal skabe rammen for, at børn og 
unge får mulighed for et liv med sejlsport

  –   Samarbejde med Sejlsportsligaen om projektet ”youngsters”, der skal fastholde flere unge i  
sejlsporten med tilbud om sejlads i moderne kølbåde. Oplevelser, læring, eventur og fællesskab  
er i fokus. 

  –   Understøtte Ungdomsnetværkets aktiviteter – fx ”Uge 29” – et cruisinginitiativ for unge sejlere 

  –   Udvikle uddannelse for ungdomsledere og unge ledere i frivilligt foreningsarbejde

  –   Revidere konceptet ”Ungdomsvenlig sejlklub”, så det både ajourføres og tilføres elementer, der 
tager sigte på bredde, tur og træning

• Synliggøre sejlsportens livscyklus til inspiration for klubbernes aktiviteter og medlemstilbud

•  Rådgive og motivere sejlklubber til at gøre en indsats for at få nye medlemmer og fastholde nuværende 
medlemmer

•  Gennemføre projektet ”Vild med Vand - forankring”, der er støttet af Nordea-Fonden, i samarbejde  
med FLID
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Pejlemærke: Stærkere sejlklubber

• Sejlklubberne er omdrejningspunktet for sejlsporten

•  Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab er den bedste ramme for at dyrke sejlsport og 
udvikle godt sømandskab. Vi vil gøre klubberne mere relevante og nærværende for sejlerne ved at: 

  –   Udvikle flere koncepter for aktiviteter i sejlklubberne, så de kan give flere attraktive,  
afprøvede tilbud til eksisterende og nye medlemmer 

  –   Styrke klubledernes kompetencer, bl.a. til at udvikle klubber og frivillighedskultur

  –   Udvikle værktøjer til af lette klubbernes administration og lette muligheden for at virke  
som frivillig

  –   Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud og aktiviteter mere.  
Målet er, at 2/3 skal bruge to eller flere tilbud i 2022

I 2020 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Supplere det omfattende kursusprogram for sejlklubbernes ledere og instruktører med nye kurser,  
fx Sejlerskoleinstruktør 1 og 2

•  Udvikle og gennemføre et nyt uddannelsestilbud til klubbers ungdomstrænere på de højeste niveauer

•  Udvikle en model for sejlklubbers arbejde med klubudvikling med afsæt i Dansk Sejlunions nye  
hjemmeside og hjælp fra klubkonsulenter

•  Gennemføre 4 regionale mini-klubkonferencer med fokus på samarbejde, frivillighedskultur og  
klubudvikling

•  Inspirere til øget digitalisering af sejlklubberne ved at præsentere en fælles digital platform for  
sejlklubber – især baseret på kendte værktøjer og systemer
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Pejlemærke: Kompetent, sikker og sportslig sejlads

•  Vi vil højne sejlernes kompetencer og færdigheder gennem gode og innovative uddannelsestilbud 
fra sejlklubberne og fra Dansk Sejlunion

•  Vi vil bidrage til færre ulykker til søs ved at styrke sejlernes bevidsthed og færdigheder ift. sikker 
sejlads - og skærpe sejlklubbernes fokus på sikkerhed på vandet ved træning og kapsejlads

•  Vi vil få flere til at dyrke sejlsport som idræt gennem aldersrelateret træning og let tilgængelig 
konkurrence

•  Vi vil fremme udvikling af sejlsporten, fx nye sejladsmiljøer, formater eller e-sejlads

I 2020 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Implementere den nye Diplomsejlerskole for jolle, kølbåd og windsurfing

•  Udvikle nye kurser, der retter sig til den enkelte sejler – direkte fra Dansk Sejlunion (fx. e-learning),  
gennem sejlklubberne eller en kombination heraf (blended learning) 

•  Introducere e-sejlsport i klubarbejdet, gennemføre DM for e-sejlsport og samarbejde med sejlklubber, 
World Sailing og andre parter om events

•  Arbejde med certificering af sejlerskolerne på baggrund af revideret Diplomsejlerskole

•  Præsentere sikkerhedsinstruks for kapsejladser

•  Understøtte afvikling af DM for DH samt præsentere og introducere DM for mixed 2-personers  
besætning i kølbåd

•  Udbygge sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept for børn og unge med et motionistspor og  
præsentere nye koncepter for let tilgængelig, aldersrelateret træning af børn, unge og voksne.  
Beskrive et aldersrelateret træningskoncept for voksne
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Pejlemærke: En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

•  Vi elsker naturen og er afhængige af, at vores sport og fritidsinteresse er bæredygtig. Derfor vil 
vi have fokus på ansvarlig adfærd, og vi vil deltage i initiativer, der bevarer og forbedrer miljøet i 
vandet og på havnene. Vores reference er FN’s 17 verdensmål

•  Vi vil gøre sejlsporten mere åben over for det omgivende samfund og inkluderende for ressource-
svage befolkningsgrupper

I 2020 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

• Formulere en strategi for sejlsportens indsats for bæredygtighed

• Etablere et bæredygtighedsudvalg og indgå partnerskaber på bæredygtighedsområdet

• Forny Dansk Sejlunions aftale som grønt forbund med DIF

• Præsentere konkrete tiltag for bæredygtig sejlsport

• Kommunikere sejlsportens engagement i forhold til bæredygtighed

• Formulere en strategi for sejlsportens og sejlklubbernes øgede sociale engagement

•  Genstarte arbejdet i frivilligt udvalg for sejlads for handicappede. Gennemføre 1-2 stævner for  
handicappede sejlere

•  Afdække sejlklubbernes engagement i projekter med deltagelse af ressourcesvage og udsatte  
befolkningsgrupper til inspiration for andre

• Søge fondsfinansiering til pilotprojekter om øget inklusion af ressourcesvage befolkningsgrupper
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Pejlemærke: En vindende idræt

•  Vi vil fortsat være én af de mest vindende danske idrætter. 

 Det kræver bl.a., at vi:

  –   Understøtter udvikling af aldersrelateret træning i klubberne med rådgivning og  
inspirationsmateriale

  –   Øger vores talent-pipeline med 50 pct. frem mod 2022

  –   Systematisk udvikler ”den danske model” i elitearbejdet både på vandet og i  
eliteorganisationen

I 2020 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Udpege og indstille relevante atleter til deltagelse ved de olympiske lege i Tokyo

•  Forberede og gennemføre deltagelse i de olympiske lege for de sejlere, der udtages med målsætning om, 
at de udlever deres størst mulige potentiale og resultatformåen

•  Udarbejde ny strategi for talent- og elitearbejdet og sikre et fortsat tæt samarbejde med Team  
Danmark og DIF i form af ny Masterplan for den kommende olympiske cyklus

•  Styrke det kommercielle arbejde for at forbedre sejlernes økonomiske vilkår og rammer

•  Hjælpe nye miljøer på vej både inden for de olympiske klasser og udenfor; eksempelvis kite-foil,  
langdistance og storbådsmiljøer 

•  Deltage i relevante forskningsprojekter med fokus på udvikling af udstyr, kognitiv træning og  
dag-til-dag vægtoptimering 

•  Udvikle ”Sportsklubber” – et projekt, der støttes af Spar Nord Fonden

•  Starte Sports- og talentnetværk


