
 

Referat fra forårsmødet i Sports og Talentnetværket 

Velkomst ved Annette Strøm og Peter Bjerremand  

Annette: bød velkommen og fortalte om hvad det har betydet at Middelfart Sejlklub er 
blev godkendt som sportsklub. Fået konkrete værktøjer til fysisk træning og klubben 

har lavet fysisk træning henover vinteren.  

Peter: bød velkommen og motiverede mødets formål ved at fortælle om hvorfor 
netværket er skabt og hvordan Klubber, klasser og Dansk Sejlunion ved fælles 

samarbejde og koordinering kan sikre at flere sejlere sejler mere. 

1. Planlægning af fremtidig stævnestruktur og datoer. 

• Kort præsentation af 2018 GP stævner  

Mads Flyger præsenterede kort programmet for Granprix Serien og fortalte at der har været en 
konstruktiv evalueringer med de repræsenterende klasser i GP serien, for at sikre stævnernes kvalitet på 
land og vand. Datoer for 2019 blev også præsentere, her er det ét mindre GP stævne end i 2018. 

• Drøftelse af 2019 struktur for stævner. LÆS DS STÆVNEKONCEPT og ideforslag fra 
KDY, YF og HS som er vedhæftet. 

Ann-Marie Mohr præsenterede på vegne af Kongelig Dansk Yachtklub, Yachtklubben Furesøen og 
Hellerup Sejlklub nogle perspektiver på hvordan man kan tilgodese flere sejlere ved at have mere lokal 
og regional aktivitet i perioder af sæsonen. DS stævne konceptet er for så vidt rigtig godt, det er bare et 
problem at den lokale og regionale aktivitet ikke fungerer optimalt. Der er for mange GP stævner og 
størrelsen(mange klasser) af stævnerne er problematisk if.t klubber som kan afvikle dem. Der er behov 
for at skære ned på de nationale stævner og tilgodese mere lokal/regional aktivitet. Her blev der peget 
på flere fordele; kortere afstand til stævner, plads til én dagstævner, nye typer stævner, som eksempel 
stævneweekend, lørdag med træning med dygtige trænere og sparing mellem trænere og søndag med 
kapsejlads. Det er muligt at lave en struktur hvor der både er plads til den lokale/regionale og nationale 
aktivitet. 

Kommentar fra deltagere: 

Karin Dahlberg-Garde fra Optimist klassen: opmærksomhed på at kredse/regioner er meget forskellige, 
spredningen er stor og det kan betyde at nogle områder vil ønske at flytte sig for at sejle stævner. Kan 
dog godt se den ”gamle” struktur med kredse har sine fordele jf. De fordelene ved ideforslaget KDY, YF 
og HS. 

Michael Faubel fra Laser Klassen: ikke alle klasser har bredden til lokal/regional aktivitet, så Michael 
mener med et stævnekoncept er behov for at differentieres for den enkelte klasse 



 

Ditte Juul Kristensen DS bestyrelsen: Det er vigtigt med velfungerende lokal/regional aktivitet som er 
grundlaget for breddeaktivitet og sportslig udvikling. Det skal der støttes mere op om. 

Søren Johnsen Europajolle klassen: I Nordjylland er klubberne blevet mere opmærksomme på at hjælpe 
hinanden med lokale stævner henover sæsonen, for at få flere sejlere ud at sejle i andre klubber. 

Finn Beton – Kraftcenter træner: eksempel kunne der være 3 regioner, hvor alle komme til ét 
regionsstævne og derudover nationale stævner som samler ranglisten/udtagelsen for klasserne 

Finn Beton: ide at lave 2 stævner i foråret og 1 i efteråret og lave aftaler med klasserne om dette. 

Pierre Baad Århus Sejlklub/29ér klassen: man skal ikke tvinge nogen til at deltage i det regionale 

Fik ikke navnet: ide om at lave det regionale stævner på samme tid i hele landet. 

Ilene: Der skal gøres noget, vi kan ikke bare vente med dette. Forslag om at lave en gruppe og få sat 
gang i processen. 

Nicolas Brandt Hansen: Vi tager dette med tilbage i Dansk Sejlunion sekretariat og bestyrelse. Ind til da 
vil vi gerne at alle deltagende klubber og klasser kommer med de tre vigtigste handlinger for at vi 
samlet set får flere børn og unge til at sejle mere med afsæt i DS stævnekoncept og evt. justeringer. 
Det er vigtigt at være tydelig omkring at det er junior eller ungdomssegmentet  

 

 

2. Sports- og Talentnetværket evaluerer sin opgaveløsning og 
arbejdsform og justerer hvor det findes hensigtsmæssigt  

• Klubber fra Sjælland giver indblik i hvordan netværket har styrket samarbejdet og 
kvaliteten i aktiviteterne mellem klubberne. 

Ann-Marie Mohr og Ilene Eriksen informere om samarbejdet mellem sportsklubber og de aktiviteter som 
havde fundet sted i samarbejdet. Det blev taget vel imod og der var enkelte spørgsmål til hvordan det 
kunne brede sig ud til flere klubber i Danmark. Se vedhæftede powerpoint og slides som beskriver 
samarbejdet og aktiviteterne 

• Laser klassen har ide oplæg til fælles anbefaling for overgang fra junior klasser til 
ungdomsklasser 

Michael Faubel fra Laser klassen lagde op til et tættere samarbejde mellem klasserne og klubberne for at 
styrke overgangen fra junior til ungdom, med fokus på tilbud om afprøvning af udstyr og 
informationsmøder til stævner og træningslejre. En koordineret indsats med aftalte aktiviteter mellem 
klasserne. At klasserne ikke konkurrer om sejlerne men i stedet hjælper ved en fælles indsats. At 



 

klasserne sammen finder ud af en model for at kunne hjælpe klubbernes sejlere med at træffe valget 

Forslag / ideer fra deltagerne 

Ditte Juul Kristensen DS bestyrelsen: At klasserne har prøveudstyr er en god ide, så klubberne kan få 
det på prøve. 

Karin Dahlberg Garde OCD: at der er træningslejre med afprøvning af diverse klassers udstyr er en god 
ide. 

Finn Beton Kraftcenter træner: anbefaler at klubberne i stedet for at have meget forskelligt udstyr, 
lægger sig fast på enkelte klasser. Så må klubber hjælpe hinanden og sejlerne med at sejle de steder 
hvor den klasse de gerne vil sejle er. – Det skal være bakket op af klubben 

Søren Johnsen ECD: Det skal være muligt at vælge en klasse at sejle i sin moderklub, da det sociale 
netværk er der. Trænere må være alsidige og kunne hjælpe en blandet gruppe sejlere og klasser på 
samme tid. 

Ann-Marie: det sociale at der er en masse fastholder, det er det nordsjællandske samarbejde mellem 
flere klubber et rigtig godt eksempel på. 

Jesper Strandberg: OK klassen har 3 låne joller, det har givet en masse nye medlemmer. 

Nicolas: Det lyder til at klasserne gerne vil arbejde videre med nogle anbefalinger og aktiviteter. Det må 
der sætte gang i. Der kommer en videre proces om dette. 

3. Evaluering af budget- og bevillingsprocedure for året med 
udgangspunkt i politisk rammesætning  

• Klassernes tildeling af tilskud fra Dansk Sejlunion præsenteres  

Tilskudsmodel blev præsenteret samt hvad der typisk bliver søgt til. 

Kommentarer fra deltagere: 

Pierre Baad 29ér klassen: Det er rigtig godt med modellen, men der er behov for at 
man kan arbejde mere langsigtet. Vil foretrække at klassen minimum kender sin 
tilskudsramme for 3 år eller mere. 

Enighed blandt deltagerne om at der gerne måtte være en længere horisont at arbejde 
med. 

Pierre baad: Det vil være nemmere for klassen at arbejde hvis man kender 



 

støttebeløbet tidligere! 

Nicolas Brandt Hansen Konsulent DS: Det er besluttet at klasserne skal indrapportere 
deres ønsker om tilskud til aktiviteter for 2019 inden medio november 2018 og klassen 
kender sin tilskudsstøtte i starten af december 2018.  

Jesper Strandberg: Ok klassen ser det meget positivt med tilskudsmodellen og 
dialogen med Dansk Sejlunion. 

• Talentbudget 2018 præsenteres  

Jan Christiansen Præsenterede elite og talentbudgettet. Se slides 

Kommentarer: 

Pierre Baad: Det er misvisende at der går 800.000 til drift af kraftcentrene, som bliver 
brugt til meget andet end talentarbejde. Det burde være mere tydeligt hvor meget af 
tiden/ressourcerne fra KC trænerne der reelt går til talentarbejdet. 

Jan Christiansen: Forstår godt Pierre, men det er fordi disse trænere indgår i mange 
forskellige sammenhænge både alamanak aktivitet, int. stævner mm. Men selvfølgelig 
også arbejde med landsholdet i perioder. 

• Orientering omkring DS Fondsøgning af midler 

Nicolas Brandt Hansen Orienterede om at der søges ressourcer til at lave flere 
indsatser i sportsklubberne. Det er udfordrende at søge fonde på vegne af klubber, 
hvorfor Dansk Sejlunion overvejer at tage fat i klubber for at lave nogle fælles 
ansøgninger. 

4. 20.40-21.10 Koordinering og justering af målsætninger, handlingsplaner og aftaler  

Det punkt blev ikke drøftet, men vil blive taget op i tæt dialog med klubber og klasser i 
netværket. 

 

 

 



 

5. Andet?  

• Youngsters projektet præsenteres   

Anders Brandi fra Youngster styregruppen præsentere projektet. 

Der var fra deltagerne nogle ideer til markedsføring, som Anders vil tage med tilbage 
til Youngsters gruppen.  

• Vejen fra klub til kraftcenter  

Jan Christiansen præsenterede vejen fra klub til Kraftcenter. 

Der var enkelte spørgsmål fra deltagerne: 

Ann-Marie Mohr: Hvor meget skal man i klubben fortælle sine sejlere at de skal sejle 
før de er klar til at komme på Kraftcenter 

Jan Christiansen DS: Der er en anbefaling til træningsmængde i ATK i Sejlsport på side 
127 – Rejsen mod toppen, som giver overblik og kan guide sejleren. 

Finn Beton KC træner: For mig handler det primært om at sejlerne har taget et 
eksistentielt valg om at de vil prøve sig selv af og se hvor langt de kan komme. Så skal 
jeg nok hjælpe dem videre og få den træning som er nødvendig for at gå hele vejen. 

• Nordisk samarbejde  

Jan Christiansen præsenterede meget kort samarbejdet mellem de nordiske lande og 
betydningen heraf. 

• Dato for efterårsmøde i sports og talentnetværket 

Der blev drøftet forskellige muligheder og datoer. I forbindelse med klubkonference og 
Generalforsamling i DS 

Videokonference – ved spørgen til om det var generelt ønsker, var mange imod. 

Øst-Vest møde  

Styregruppen for netværket undersøger videre og kommer med forslag til næste 
møde. 


