
Dansk Sejlunion 
Talentudvikling 



Grundmo(v	  for	  idrætsdeltagelse	  
TD	  ATK	  bogen	  (15-‐23	  år)	  

Mo#ver	  for	  idræt:	  
1.  Det	  skal	  være	  sjovt	  (glæde	  –	  mening)	  
2.  Kompetence	  (”det	  kan	  jeg”)	  
3.  Deltagelse	  –	  (lhørsforhold	  (socialt	  fællesskab)	  
4.  Konkurrencemomentet	  (mestring	  –	  fremgang)	  
5.  At	  være	  i	  form	  (sundhed,	  velvære)	  
6.  Belønning	  og	  social	  status	  (opmærksomhed	  –	  

posi(on	  i	  netværk)	  



Grundmo(v	  for	  idrætsdeltagelse	  
TD	  ATK	  bogen	  (15-‐23	  år)	  

Andre	  ord	  på	  idræ2en	  for	  atleten:	  
•  Bidrag	  (l	  trivsel	  –	  iden(tetsudvikling	  
•  Medindflydelse,	  medansvar	  og	  deltagelse	  er	  
nøgleord	  for	  mo(va(on	  og	  lyst	  

•  Kultur	  og	  miljø.	  Kulturen	  skal	  understøQe	  
kompetenceudvikling	  

•  At	  afprøve	  sig	  selv.	  	  



Ungdomsanalyse	  13-‐16	  årige	  (2010)	  

Data:	  
•  70%	  af	  alle	  unge	  dyrker	  idræt	  flere	  gange/uge,	  heraf	  
27%	  næsten	  dagligt.	  Idræt	  er	  hverdagsritual.	  

•  Tendenser:	  
–  Flere	  regelmæssigt	  idrætsak(ve	  i	  2010	  end	  2005	  og	  
(dligere	  

–  Foreningsidræt	  falder,	  selvorganiseret	  idræt	  s(ger	  fra	  7-‐9	  
klasse.	  

–  Flere	  foreningsak(ve	  i	  yderkommuner	  end	  i	  byerne	  
–  Foreningsak(ve	  i	  byerne	  bruger	  mere	  (d	  på	  idræt	  end	  
(lsvarende	  i	  yderkommunerne.	  	  



Ungdomsanalyse	  13-‐16	  årige	  (2010)	  

Årsag	  #l	  valg	  af	  fast	  idrætsak#vitet:	  
•  Sjov	  ak(vitet	  (46%)	  
•  At	  prøve	  nyt	  (38%)	  
•  Venner	  i	  ak(viteten	  (32%)	  
•  At	  lære	  noget	  nyt	  (28%)	  
•  Forældrenes	  forslag	  (9%)	  
•  Andre	  (17%)	  	  



Ungdomsanalyse	  13-‐16	  årige	  (2010)	  

Hvad	  er	  vig#gt	  når	  man	  går	  #l	  noget:	  
•  Det	  er	  sjovt	  (82%)	  
•  Det	  er	  spændende	  (udfordrende)	  (65%)	  
•  Tilfredse	  med	  trænere/ledere	  (45%)	  
•  Sammen	  med	  venner	  (47%)	  
•  Tid	  (l	  at	  hygge	  (44%)	  
•  Det	  er	  seriøst	  (39%)	  
•  Jeg	  lærer	  nyt	  (36%)	  



Ungdomsanalyse	  13-‐16	  årige	  (2010)	  

Gerne	  mere	  af…	  
1.  Udfordring	  
2.  Oplevelse	  
3.  Lære	  nyt	  
4.  Mere	  seriøst	  
5.  Nye	  venner	  
6.  Hygge	  



Ungdomsanalyse	  13-‐16	  årige	  (2010)	  

Årsag	  #l	  fravalg	  af	  idrætsak#vitet:	  
•  Det	  blev	  kedeligt	  (26%)	  
•  Jeg	  havde	  ikke	  (d	  (25%)	  
•  Jeg	  fik	  andre	  interesser	  (	  16%)	  
•  Det	  var	  ikke	  udfordrende	  nok	  (9%)	  
•  Vi	  flyQede	  (3%)	  
•  Mine	  venner	  begyndte	  at	  gå	  (l	  noget	  andet	  (2%)	  
•  Andet	  (15%)	  





Kradcentre	  

Talentcentre	  

Almanakken	  

Klasseorganisa(oner	  

Samtaler/dialog	  

Træningsmiljøer	  

Træneruddannelse	  

Team	  Danmark	  og	  DIF	  

Kommuner	  
Sejlklubber	  

Na(onale	  konkurrencemiljøer	  



ATLETEN	  
(talentet)	  Dansk	  Sejlunion	  

Klubben	  

Uddannelsen	  

Kommunen	  

Klasseorganisa#onen	  

Team	  Danmark	  

Forældrene	  



Det	  er	  lidt	  for	  meget	  sådan,	  at	  træneren	  skal	  vide	  alt	  –	  træneren	  er	  	  
eksperten,	  specialisten	  som	  styrer	  indhold	  og	  ak(vitet	  

Træneren	  skal	  skabe	  en	  læringsgruppe,	  et	  udviklingsmiljø	  

Træneren	  skal	  skabe	  mesterlære	  situa(oner	  

Træneren	  skal	  holde	  atleterne	  op	  på	  deres	  indsats,	  mål	  og	  værdier	  

Træneren	  (og	  klublederen)	  skal	  have	  øje	  for	  at	  der	  bygges	  	  
et	  godt	  socialt	  fællesskab	  	  

Træner-‐sejler	  ra(o	  skal	  helst	  være	  under	  1:5	  

VANETÆNKNING	  

NYTÆNKNING	  



Sejleren	  –	  Kan	  have	  mod	  (l	  at	  dele	  og	  udveksle	  med	  andre	  

Klubbens	  bestyrelse/ledelse	  	  
–	  kan	  tage	  sig	  (d	  (l	  at	  sæQe	  mål	  og	  værdier,	  	  
lave	  koncepter	  og	  skabe	  rammer	  for	  handlingsplaner	  og	  ak(viteter	  
	  -‐	  kan	  samarbejde	  med	  kommunen	  om	  talentudvikling	  

Ungdomslederen	  –	  kan	  skabe	  processerne	  som	  giver	  handlingsplaner	  og	  ak(viteter,	  	  
samt	  sæQe	  rammer	  for	  læringsstrategierne	  

Træneren	  –	  kan	  engagere	  sig,	  have	  fokus	  på	  læring,	  miljø	  og	  personlig	  udvikling.	  	  

Dansk	  Sejlunion	  	  
	  -‐Kan	  skabe	  na(onale	  udviklingsmiljøer	  for	  sejlere	  og	  trænere	  
-‐Kan	  skabe	  netværk	  og	  læringsmiljøer	  for	  trænere	  
-‐Kan	  være	  vært	  for	  træneruddannelse	  
-‐Kan	  lave	  koncepter	  og	  skabeloner	  for	  sejleruddannelse	  
-‐	  Vi	  laver	  turneringsstruktur	  

Forældrene	  -‐	  Kan	  engagere	  sig	  i	  den	  unges	  miljø	  og	  udvikling,	  	  
snarere	  end	  det	  umiddelbare	  resultat	  	  	  	  



SleQen	  Bådeklub	  

Kongelig	  Dansk	  Yachtklub	  

Kaløvig	  Bådelaug	  

Fredericia	  Sejlklub	  

Middelfart	  Sejlklub	  
Faaborg	  Sejlklub	  

Svendborg	  Sunds	  Sejlklub	  

Horsens	  Sejlklub	  

Yachtklubben	  Furesøen	  

Egå	  Sejlklub	  

Hellerup	  Sejlklub	  

Aarhus	  Sejlklub	  

Skovshoved	  Sejlklub	  

Kerteminde	  Sejlklub	  

Vedbæk	  Sejlklub	  

Hejlsminde	  Sejlklub	  

Marselisborg	  Sejlklub	  

Sejlklubben	  Neptun	  Vejle	  

Sejlklubben	  Esrum	  Sø	  

Brøndby	  Strand	  Sejlklub	  

Farum	  Sejlklub	  

Klubber	  med	  sejlere	  på	  DS	  hold	  2014	  



Anders,	  Svendborg	  Sunds	  Sejlklub:	  
•  Fokuseret	  på	  miljøet	  i	  klubben	  
•  Træning	  på	  tværs	  af	  alder	  
•  Breddeorienteret,	  men	  sejlere	  må	  gerne	  være	  dyg#ge	  og	  konkurrere	  
•  Interesseret	  i	  at	  lære	  nyt	  –	  kommer	  blandt	  andet	  #l	  DS	  træningslejre	  



Ilene	  Eriksen,	  Yachtklubben	  Furesøen:	  
Fokuseret	  på	  miljøet	  i	  klubben	  
Fysisk	  træning	  er	  en	  del	  af	  klubtræningen	  
Der	  er	  ak#viteter	  året	  rundt	  –	  også	  med	  social	  profil	  
Stærk	  trænerstruktur	  hvor	  træneruddannelse	  er	  en	  del	  af	  sejleruddannelsen	  

Michael	  Vogelius,	  Kaløvig	  Bådelaug:	  
Fokuseret	  på	  miljøet	  i	  klubben	  
Starter	  nye	  projekter	  som	  interesserer	  de	  unge	  sejlere	  –	  i	  2012	  startede	  klubbens	  succesfulde	  katamaran	  projekt	  
Klubak#viteter	  hvor	  familien	  er	  velkommen	  og	  integreres	  –	  blandt	  andet	  kan	  alle	  spise	  aYensmad	  i	  	  
klubben	  eYer	  træning	  

Anne2e	  Strøm,	  Middelfart	  Sejlklub	  (på	  billedet	  med	  ungdomssejlere):	  
Fokuseret	  på	  miljøet	  i	  klubben	  
Klubtræningen	  rummer	  unge	  i	  alle	  aldre.	  	  
Der	  er	  plads	  #l	  masser	  af	  leg	  for	  børnene	  
Har	  fokus	  på	  de	  unge	  sejleres	  kompetenceudvikling	  –	  på	  billedet	  sejles	  Brandsø	  Rundt	  i	  kølbåd	  



FACEBOOK	  



FACEBOOK	  



Kontakt	  

•  Dansk	  Sejlunion	  
•  Jan	  Chris(ansen	  
•  Jan.chris(ansen@sejlsport.dk	  
•  21270071	  


