Generalforsamling 2021

VALGOPLÆG

til Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 20. marts 2021 vælge medlemmer af
bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen.
Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater
skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest lørdag den 23. januar 2021.
Opstilling kan ske ved at sende en mail til ds@sejlsport.dk vedhæftet denne indstilling.
Indstillingen skal omfatte beskrivelse af kandidat og et valgoplæg – følg skemaet nedenfor:
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på
www.dansksejlunion.dk
Klub:

Frederikssund Sejlklub

indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2021-2023
Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelse 2021-2023

Navn:

Alder:

Christian Sparre Hangel

59

Adresse:

Postnr./by:

Højdevej 11

3600 Frederikssund

Telefon:

E-mail:

41 29 10 75

Christian@hangel.dk

Medlem af DS-klub:

Frederikssund Sejlklub og KiteClub Farø
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Min motivation for at stille op:
Jeg vil Dansk Sejlunion!
Ordet UNION understreger at vi er en sammenslutning der skal favne både storby og
provins, store som små klubber, sejlSPORT og sejlerLIV. Med dette for øje skal vi udvikle DS
så at tursejleren, hyggekapsejleren, klassebådssejleren, Ligasejleren, suferen,junioren og OL
vinderen alle kan opleve at det er deres union, og at de ved at berige hinanden gør den
stærkere.
Vi står midt i den største strukturelle ændring af sejlsports og sejlerlivet i Danmark siden
1970erne. Vi skal igennem ”1970 2.0” med succes ved at Dansk Sejlunion bliver endnu mere
rummelig og omstillingsparat. Vores kultur skal ikke længere være eksklusiv, lukket og
kompliceret, men inkluderende, åben og tilgængelig, vi skal lære at sige goddag til nye
sejlere med sejlerglæde, og til nye sejladsdicipliner med andre organisationsformer som surf
og kite.
Inspireret af ”Kløvedalsklanen” skal vi i Sejlunionen også skabe vores egen ”drømmefabrik”
der inspirerer nye sejlere med personlige vinkler fra alle aspekter af vort virke. Samtidigt
skal vi opbygge en formidling og kultur omkring, eliten i vores sport, med det mål at selv
tursejleren i en LM28 finder det naturligt at tage ”klaphatten” på fordi det er vores
landshold, som jeg er stolt af.
Vejen til eliten går gennem det brede junior- og ungdomsarbejde i de mange klubber. Dette
er i dag udfordret af færre frivillige hænder, nye forældre uden sejlerbaggrund og for få der
vil kapsejlads. Derfor skal vi gentænke og styrke dette område med sejlerglæde som
nøgleord, for kun derved sikres fødekæden for det efterfølgende talent- og elitearbejde.
Frivillighed er fundamentet for hele vores foreningsliv, vi skal derfor sikre at nye initiativer
bliver bæredygtige i en frivillig kontekst ude i klubberne. Vi skal sikre at den yngre
generation af sejlere bliver både tilskyndet, og klædt på til at gå ind i ledelsen af vore
organisationer, med visioner for deres sejlerfremtid.
Med ”Uge 29 Ungdomscruise” har de unge sejlere tydeliggjort behovet, for andre løsere
organisationsformer for denne aldersgruppe, der går på tværs af klubberne. Dette skal vi
være åbne overfor, både lokalt i klubberne og nationalt i DS. Det at være sejler skal være en
attraktiv livsstil for mange flere i denne aldersgruppe, og denne livsstil skal forankres i vores
union.
Vi har valgt at slette kredsene i vores vedtægter, men der fortsat er et stort behov som
sikre at der er velfungerende politiske og administrative bånd mellem alle sejlklubberne og
Sejlunionen, bla. ved afholdelse af regionale møder og klubkonference, dette er det vigtigt
for mig at vi i bestyrelsen tager et aktivt ansvar for.
Økonomisk er DS alvorligt udfordret af udfasningen af TORMs fantastiske støtte.
Vi arbejder hårdt på at skabe resultater ved kommercialiseringen af vore ”produkter” men vi
er i et vanskeligt marked. Derfor skal vi ikke glemme at støtten til de bredere aktiviteter der
rækker ud i de mange klubber ofte sikres gennem fondsmidler, hvorfor vi skal stå på 2 ben i
vores sikring af unionens fremtidige finansiering.
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Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:
Jeg har en stor kontaktflade til både senior og ungdomssejlere, fra forskellige klubber, og
dermed en finger på fremtidens puls.
Jeg har en god fornemmelse for fremtidens udfordringer og muligheder specielt i de mindre
og mellemstore klubber under DS.
Jeg bidrager med en bred erfaring i organisation og ledelse, hentet både i sejlsportens
frivillige verden og i professionelt regi.

Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:
Bestyrelsesmedlem i Frederikssund Sejlklub siden 2005, Pt. som suppleant.
Leder af Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter fra 2006 - 2018, stadig involveret i det
daglige arbejde af dette.
Leder af Sommer Sejler Camp i Frederikssund, for 8 – 16 årige, 2008 -2017
En af arrangørerne af havne festen Frederikssund For Fulde Sejl, 2006 – 2015.
Hoveddrivkraft bag visionen om at skabe et nyt Ungdomssøsportscenter i Frederikssund.
Hvilket har udviklet sig til et projekt om et kommunalt Maritimt center med et budget på 50
mio. der forventes etableret 2023 - 2024.
Initiativtager til projektet ”sejlads for flere” med anskaffelse af 2 stk. J80 eller J70ere til
sejlklubben 2019 - 2021
Ungdomsrepræsentant i Isefjordskredsens bestyrelse. 2006-2013
Formand for Isefjordskredsen frem til dennes ændring til et uformelt netværk i 2016 - 2019.
Deltaget i udarbejdelsen af DS Strategi 2011, som formand for ”ungdomssporet”.
Valgt som suppleant til DS bestyrelse i 2014.
Indvalgt i DS bestyrelse 2015. Genvalgt i 2017, 2018 og 2019
Som bestyrelsesmedlem deltaget i udarbejdelsen af DS strategi 2018 og Pejlemærkerne
2022. Gennem årene arbejdet med DS talentudvikling, DS ungdomsnetværk, DS
kredsnetværk, Styregruppen for Vild med vand, samarbejdsmøder med DT, Den ”digitale
sejlklub” og DS bæredygtighedsudvalg.
Uddannelser i frivilligt regi:
DS instruktør- og ungdomstræneruddannelse
DIFs bestyrelsesuddannelse 2015.
DIFs ledelsesuddannelse 2019, rettet mod bestyrelsesarbejdet i de nationale forbund, med
fokus på strategisk ledelse og kommunikation i frivillige organisationer.
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Eventuel erhvervserfaring:
Uddannelse:
Arkitekt MAA, 1990
Byggeøkonom MDB, 2005
DBØ Lederuddannelse, 2018
Arbejde:
1990-96 ansat som arkitekt på tegnestuer i Sverige og Tyskland.
Siden 1996 ansat hos Mangor og Nagel Arkitektfirma A/S, i Frederikssund.
Ansvarsområde er primært projektledelse, udvikling, planlægning samt økonomisk styring af
større komplekse byggesager i den almennyttige boligsektor.
Derudover har jeg fra medarbejderside understøttet firmaets strategiske udvikling.
Eventuel sejladserfaring:
Jeg har sejlet siden jeg startede som 8 årig i en træoptimist i Sorø Sejlforening på Sorø sø,
hvor ildsjæle med le fældede sivene til det første slæbested for os. Og siden jeg var 23 år
været ejer af forskellige sejlbåde: int. 5 mR, 606, Hobie 16, Maxi Fenix, og nu en Lynæs 14.
De danske farvande er i disse både sejlet tynde i 35 år, både alene og med familie. I dag
trailer jeg sammen med min kone Lynæsjollen til de smukkeste af de danske fjorde.
I de sidste par år har kastet mig over kitesurfing, hvorved jeg som deltager får et indblik i
den meget anderledes spirende, organisation omkring denne gren af vort arbejde.
Familiesejladsen blev i en årrække udfordret af kapsejladsaktive børn i forskellige
jolleklasser. Men det betyder i dag at jeg har 2 store piger, der begge fortsat er aktive
sejlere og i fællesskab ejer en langtursbåd, og som desuden deler mit engagement i
sejlsportens frivillige foreningsliv.
Sideløbende med tursejladsen har jeg deltaget som gast i lokale kapsejladser og i Fyn- og
Sjælland rundt i deres storhedstid, samt i de senere år singelhand sejladsen Silverrudder.
Derudover har jeg gennem årene deltaget i såvel lokale som nationale banekapsejladser i
606, og Hobie 16.

Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)
Som formand for Frederikssund Sejlklub, har jeg samarbejdet med Christian bl.a. i vores
Juniorsejlcenter i en lang årrække. Hvor det via hans store indsats er lykkedes at skabe et
frirum for børn og unge og samtidig gjort det muligt at skabe og fastholde et aktivt
sejlsportsmiljø. Endvidere har Christian som medlem af Frederikssund Sejlklubs bestyrelse
gennem mange år været aktiv i vores mange events til fordel for klubben og derigennem
skabt et større kendskab til vores sejlklub i kommunen og dens opland.
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Christian har derudover en utrolig energi og udholdenhed, når det gælder om at få tingene
til at fungere, og evner samtidigt at navigerer sikkert i konfliktfyldt farvand, både lokalt og
på landsplan.
Christian bidrager dermed aktivt som medlem af Sejlunionens bestyrelse med sit indgående
kendskab, både til de udfordringer og vilkår en almindelig dansk sejlklub har, og til hvad de
kommende generationer af sejlere ønsker og forventer af sejlerlivet. Og vi har ligeledes
glade for den viden han føre tilbage til klubben.
Derfor er vi i Frederikssund rigtigt glade for igen i år at stå bag indstillingen af Christian til
DS bestyrelse.
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