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Tidsplan for Klubkonferencen

Fredag 20. november

LØrdag 21. november

sejLsport.dk/kLubkonFerencen

17:00  Ankomst og tjek ind

18:00  Velkomst ved Hans Natorp i Centersalen

18:10  Havets Motionister - de første resultater

20:15  Middag

21:45  Unge og idræt - myter og fakta

22:00  Baren åbner - netværk

07:00  Løb, svøm og stræk ud

07:30  Morgenbuffet åbner

08:30  Tjek ind for lørdagsbilletter

 Husk - tjek ud af værelser før kl. 09:00

09:00  Velkommen til dagens program i Centersalen

09:30  Modul 1

10:30  Pause - netværk i foyeren

11:00  Modul 2

12:00  Frokost

13:00  Modul 3

14:00  Pause med kaffe/kage - netværk i foyeen

14:30  Modul 4

15:40  Fælles afslutning i Centersalen

15:55  Tak for en fantastisk Klubkonference!

STrATegiBAreN er åBeN!
Strategibaren er mødestedet for blandede cocktails af ideer, 
holdninger, argumenter, strøtanker, værdier og meget andet. 
Baren ligger i foyeren – her kan du møde bestyrelsen under det 
meste af Klubkonferencen. Kom forbi og fortæl, hvad du brænder 
for, test bestyrelsens ideer og tjek efter, om vi er på rette kurs 
med vores forslag til strategiske mål og fokusområder.

Velkommen til klubkonferencen 2015! 
Sejlsportens fremtid bliver skabt af engagerede mennesker, som er dre-
vet af stærke viljer til at udvikle et fællesskab omkring aktivitet og oplev-
elser på vandet. Forandringen i sejlsporten er i gang. Havets Motionister 
dokumenterer, at det pibler frem i sejlklubber med aktiviteter, som viser 
nye veje for sejlsporten. 

Klubbens holdning til sig selv og sine omgivelser er afgørende for, om 
kursen er sat mod udvikling. Klubben vælger selv kursen. Hvilken kurs har 
din klub? Klubkonferencen 2015 tilbyder viden, ideer og inspiration, der 
kan skabe udvikling og dynamik i sejlklubberne.  

Årets tema er ”Klubudvikling der virker”. Vi har sammensat et program 
med en vifte af tilbud, som kan omsætte klubbens tanker til virkelighed. 
Tilbud, som vil udfordre dig til at beslutte, hvad der skal være næste 
skridt hjemme i din klub. Tankerne viser vejen. Dialogen kan begejstre. 
Handling gør forskellen. 

Udforsk programmet for Klubkonferencen 2015 og gå på opdagelse: Dyk 
fredag ned i Havets Motionister og grib senere på aftenen fakta om unge 
og idræt. Tag en frisk løbetur lørdag morgen og sejl derefter ud på mo- 
duler om aktivitetsudvikling, fundraising, synlighed, foreningsudvikling, 
unge i sejlsporten, Sejlsportsligaen, sejlerskoler, surf og strategi. Vi er 
igen i år rekord-mange engagerede deltagere på Klubkonferencen – det 
kan kun blive godt!

Vi ønsker dig en god konference.

Hans Natorp   Mads Kolte-Olsen 
Formand   Generalsekretær



Tid:   21:45 - 22:45
Sted:   Centersalen
Talere:   Søren Østergaard, leder af Center for Ungdoms-
  studier og Christian Hangel, DS bestyrelsesmedlem 

HaVets motionister – de første resultater  
Kasper Lund Kirkegaard fra DiF gennemgår 
undersøgelsens svar - og har klare budskaber 
med til klubber og sejlunion.

Klubkonferencen sætter fokus på de 
første resultater og konklusioner fra 

klub- og medlemsundersøgelsen 
Havets Motionister. Analyserne 
har bl.a. sejlerkultur, frivillighed, 
aktiviteter, medlemstilfredshed 
og klubliv som centrale omdrej- 
ningspunkter. 

Først og fremmest vil oplægs- 
holder Kasper Lund Kirkegaard 
(DIF) opridse billedet af sejl- 
klubbernes aktuelle situation og 

fremtidsperspetiv. Med afsæt i 
klubledernes svar i undersøgelsen 

beskriver han de muligheder, som både 
Dansk Sejlunion og sejlklubberne står 
overfor – og hvordan de sammen kan 
opbygge en ny fortælling om sejlads og 
vandmotion.  

Som deltager bliver du inviteret til at 
dele dine egne oplevelser og holdninger.

Fælles oplæg - fredag 20. november

Tid:   18:00 - 20:00
Sted:   Centersalen
Taler:   Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig 
  analytiker i Danmarks idrætsforbund

unge og idræt – myter og fakta
et indblik i børn og unges valg af 
fritidsaktiviteter. 

Hvad er mulighederne for at få 
(flere) børn og unge på vandet 
rundt om i sejlklubberne? Det 
er ét blandt flere centrale 
spørgsmål i oplægget, der ud-

fordrer myterne…

Center for Ungdomsstudier 
har i en årrække lavet prak-
sisstudier og analyseret 

tendenser i unges fritids- og 
idrætsvaner. 

Centret har kortlagt de konkrete 
udfordringer og problemstillinger, der er 
inden for idrætsområdet – senest med 
forskning i skolereformens effekt på 
idrætsklubberne og på børn og unges 
fritidsliv. 

bLiv kLogere på sejLsporten



Vild med VandaktivitetsudvikLing

Aktiviteter og 
træning HeLe året unge i sejLsporten

Sejlsportsligaen 
- evaluering og 

nye ideer

sejLsportsLiga 
og kLubbåd

DM i 
Foreningsudvikling

Modul 1

eksperterne 
har ordet

Flere surfere 
- hvordan?

Frivillighed, 
kulturløft og 

træning

Surfdagen 
- skal den 
genopstå?

surF med muLigheder

9:30-10:30

Moduloversigt - lørdag 21. november

ds strategi 
2018  

- fokus tre år frem

Byd ind med hold-
ninger, ideer og 

forslag

De nye, 
unge ældre

Fundraising
eller

Bliv set

Fundraising
eller

Bliv set

Faaborg Sejlklub 
- udvikling og 

fremgang

11:00-12:00 13:00-14:00 14:30-15:30

Læs mere om 
de enkelte 

moduler på de 
næste sider...

Trænerrollen og 
de unge sejlere

Unge sejler liga
J/70 som 
klubbåd

DM i
Foreningsudvikling

Modul 2

Tag magten 
- unge med  
indflydelse

rYA 
- How to create 

great sailors

rYA 
- Develop great 

instructors

Snitflader med 
Søfartsstyrelsen

Sejlerskolen 2020 
- debat og 
workshop

sejLerskoLernes 
udvikLing



Vild med Vand 
Nu ruller projektet

de nye, unge ældre 
Få dem med i sejlklubben

faaborg sejlklub 
Udvikling og fremgang

ds strategi 2018 
Fokus tre år frem

Modulbeskrivelser - lørdag 21. november

aktivitetsudvikLing

Tid:  09:30 - 10:30
Sted:  Lokale 5

Lone Buchardt og Christian 
Steffensen, projektledere for 
Vild med Vand, samt gilleleje 
Sejlklub

Tid:  11:00 - 12:00
Sted:  Lokale 5

Ole rasmussen, formand for 
roskilde Ældremotion

Tid:  14:30 - 15:30
Sted:  Lokale 5

Jacob Frost, formand for 
Faaborg Sejlklub

Tid:  14:30 - 15:30
Sted:  Centersalen

Hans Natorp, Line Markert, 
Christian Hangel og Henrik 
Voldsgaard fra Dansk 
Sejlunions bestyrelse samt gen-
eralsekretær Mads Kolte-Olsen

opLæg og debat

Vild med Vand er Dansk Sejlunion, 
FLID og Nordea Fondens store, 
treårige projekt, hvor klubber og 
havne går sammen om at give 
langt flere danskere oplevelser 
ved, på og i vandet. 

Fokus er samarbejde lokalt, åbne 
aktiviteter, fælles markedsføring 
og en national “Havnens Dag”.

På modulet præsenteres projektet 
og de muligheder, din sejlklub har 
for at deltage. Gilleleje Sejlklub 
præsenterer erfaringer med et 
”Vild med Vand”-lignende projekt i 
sommeren 2015.

60-plusserne er den aldersgruppe, 
der vil vokse mest i Danmark i 
de næste 25 år. Ikke alene er de 
mange – de er også sunde, aktive 
og bevidste om, hvad de vil. Mange 
af dem er interesserede i idræt, 
natur og klubliv. 

Hvordan passer 60-plusserne ind i 
sejlklubberne – også dem, der ikke 
har sejlet før? 

Roskilde Ældre Motion er succes- 
historien om en forening, der de 
seneste 10 år er vokset til i dag 
næsten 2500 medlemmer fordelt 
på mere end 25 forskellige aktivi- 
teter. På modulet præsenteres 
konceptet bag Roskilde Ældre Mo-
tion. Her får du inspirerende viden 
om organisation, aktivitetsudvikling 
og involvering af frivillige.

Faaborg Sejlklub har de seneste 
år skabt ægte klubudvikling – med 
nye aktiviteter som krabbesejlads 
for de yngste, ny SUP-afdeling, 
deltagelse i Sejlsportsligaen og so-
ciale aktiviteter, fx fælles spisning 
hver torsdag med op mod 100 
deltagere. Resultat på bundlinjen: 
medlemsfremgang! 

Hvad indeholder aktiviteterne, 
og hvordan er de organiserede? 
Hvordan skaber man opbakning 
blandt klubbens medlemmer? Hvad 
med økonomien? Kom og få ideer 
og inspiration til udvikling i din klub.

DS Strategi 2018 bliver omdrej- 
ningspunktet for Dansk Sejlunions 
aktiviteter i perioden 2016-18.

Modulet tager afsæt i sejlspor-
tens udfordringer og muligheder. 
Bestyrelsen fortæller om strategi-
forløbet indtil nu – og præsenterer 
sit oplæg med de fire overordnede 
strategiske mål – og de seks 
fokusområder, der hver især skal 
bidrage til at indfri målene. 

Modulet er ikke blot en uddybende 
præsentation – det er i lige så høj 
grad en invitation til alle om at 
byde ind med holdninger, ideer og 
forslag. Herunder med opsamling 
af udvalgte pointer fra Strategi-
baren. Kort sagt: en levende debat, 
der bringer processen videre frem 
mod den endelige udformning af 
DS Strategi 2018.
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eksperterne har ordet

Modulbeskrivelser - lørdag 21. november

dm i foreningsudVikling
Hvad er det? 

bliV set 
Brug af sociale medier

fundraising
Set fra fondens side

Tider:  09:30 - 10:30
 11:00 - 12:00
Sted:  Centersalen

Hanne Lene Haugaard, formand for DM i Foreningsudvikling og medlem 
af Dgi’s hovedbestyrelse samt Janne Bonde, konsulent i Dgi

Tider:  13:00 - 14:00
 14:30 - 15:30
Sted:  Lokale 17

Mads Kæmsgaard eberholst, 
roskilde Universitet

Tid:  13:00 - 14:00
Sted: Lokale 5
Tid: 14:30 - 15:30
Sted: Lokale 15

Kristian Blicher Jepsen, 
konsulent i Friluftsrådet

På dette dobbeltmodul præsenterer DGI projekt ”DM i Foreningsudvikling”.  

Hvert år dyster udvalgte DGI-foreninger i discipliner som strategi, frivil-
lighed, medlemsvækst eller aktivitetsudvikling. Som en del af projektet 
har Syddansk Universitet fulgt de deltagende foreninger og sammenlig-
net dem med en kontrolgruppe af foreninger, der ikke deltager. Det har 
givet vigtig forskningsbaseret viden om, hvad der virker i forbindelse med 
foreningsudvikling. 

I modulerne præsenteres erfaringer, resultater og viden, som både del- 
tagere og forskningen i ”DM i Foreningsudvikling” har genereret, ligesom 
der er mulighed for at lære mere om deltagernes oplevelser. Modulerne 
præsenterer også en række metoder og værktøjer til brug i udviklings- 
arbejdet.

Alle sejlklubber har brug for at 
kommunikere – både med lokale 
medier, beslutningstagere, myn- 
digheder, sponsorer, lokalbe-
folkning og ikke mindst egne 
medlemmer. Men det kan være en 
udfordring at blive set og hørt. 

Hvordan præsenterer klubben sig 
selv og sine tilbud? Og hvordan 
kommer klubben i kontakt og dia-
log med vigtige interessenter og 
nye, potentielle medlemmer? 
På dette modul præsenteres en 
række ideer til, hvordan sejlklub-
ben kan prioritere og lykkes bedre 
med sin kommunikation på digitale 
medier (hjemmeside, mail) og på de 
sociale medier (Facebook, Insta-
gram og Youtube). 

Oplægget er interaktivt, så med-
bring gerne tablet eller smart-
phone. 

For mange sejlklubber er fundrais-
ing nøglen, der kan åbne op for nye 
projekter og aktiviteter. Hvordan 
bliver klubbens projekt spændende 
og attraktivt for fonde og spon-
sorer? Og hvordan ser projektet ud 
fra fondens perspektiv? 

I dette modul fortæller Friluftsrå-
det om, hvad fonde lægger vægt 
på, og hvordan klubben kan an-
vende denne viden i arbejdet med 
at skabe økonomi til nye projekter. 

Friluftrådets opgave er at udvikle, 
udbrede og understøtte friluftsliv-
et i Danmark – herunder fremme 
initiativer, der skaber bedre natur-
oplevelser og kvalificerer befolk-
ningens forståelse for natur og 
miljø.



unge i sejLsporten

Modulbeskrivelser - lørdag 21. november

aktiViteter og 
træning Hele året

trænerrollen og 
de unge sejlere

tag magten!
Unge med indflydelse

Tid:  09:30 - 10:30
Sted:  Lokale 17

Nicolas Brandt Hansen, klubkon-
sulent i Dansk Sejlunion, samt  
videointerview med Ditte Juul, 
Oure Sport & Performance og 
træner i Thurø Sejlklub

Tid:  11:00 - 12:00
Sted:  Lokale 17 

Jan Christiansen, talentudvikler, 
og Nicolas Brandt Hansen, 
klubkonsulent, begge fra Dansk 
Sejlunion

Tid:  13:00 - 14:00
Sted:  Centersalen

Jeppe Mikkelsen, studerende og 
tidligere C-sejler i Horsens

Forskning i børn og unges idrætsliv 
viser, at god kvalitet i klubbens til-
bud er et afgørende parameter for 
at tiltrække og fastholde dem som 
aktive medlemmer. 

Så hvordan skaber sejlklubben god 
træning og spændende aktiviteter 
året rundt?

Modulet kommer med oplæg til, 
hvordan klubben kan udvikle sine 
aktiviteter, så de gør en forskel – 
også set fra de unges perspektiv. 
Du får konkrete ideer til, hvordan 
klubbens årshjul med indhold alle 
årets 52 uger kan se ud. 

Flere unge giver udtryk for, at de 
egentlig gerne vil deltage i klub-
bens bestyrelsesarbejde. ”De kan 
jo bare stille op til generalforsam-
lingen,” er det nemme svar. Det 
nuancerede svar er, at det ofte 
kræver mere end blot at stille op. 
Modulet præsenterer et survival 
kit for unge, der gerne vil klædes 
på til udvalgs- og bestyrelsesarbe-
jde. 

Mød Jeppe Mikkelsen, politiker for 
Det Radikale Venstre. I 2011 blev 
han valgt ind i Folketinget som 
tredjeyngste medlem nogensinde – 
han var blot 20 år. Forud var gået 
års intenst arbejde med politik 
i foreninger. Jeppes erfaring og 
idéer om demokratiet er inspi- 
rerende og relevante - også i sejl-
klubben. 

Instruktører og trænere spiller en 
afgørende rolle i de unge sejleres 
udvikling, herunder deres trivsel i 
klubben og blandt de øvrige med-
lemmer. 

Modulet giver indblik i nogle af de 
vigtigste pointer, som forskningen 
i børn og unges idrætsvaner har 
afdækket de seneste år. 

Du bliver introduceret til en ræk-
ke konkrete værktøjer, der kan 
inspirere til, hvordan klubbens 
instruktører, trænere og ledere kan 
hjælpe de unge med at finde vej i 
sejlerverdenen. 

Spar klubben for 
mange penge!

Dansk Sejlunion Klubforsikring 
har allerede sparet en stribe 
klubber for til sammen flere 
hundrede tusinde kroner i 
forsikringsudgifter. I flere til-
fælde har klubberne tilmed 
fået en væsentlig bedre 
forsikringsdækning.

Vil din klub også se på 
mulighederne for besparelser 
og bedre forsikringsdækning, 
er de kolde og mørke vinter-
måneder et godt tidspunkt 
til at gennemgå klubbens 
forsikringsbehov.

Ved kontakt til DS Klub-
forsikrings forsikringsmægler 
kan din klub få udarbejdet et 
tilbud. Se mere på

sejlsport.dk/klubforsikring

Jo flere klubber og medlemmer, 
der støtter op om Dansk Sejl- 
unions forsikringstilbud, jo bedre 
er sejlunionens muligheder for at 
forhandle bedre priser og dækning 
til glæde for fællesskabet.

KLUBFORSIKRING



sejLsportsLiga og kLubbåd

Modulbeskrivelser - lørdag 21. november

surF med muLigheder

sejlsportsligaen 
evaluering og nye ideer

flere surfere 
Hvordan?

unge sejler liga 
Hvorfor og hvordan?

“surfdagen”
Skal den genopstå?

Tid:  09:30 - 10:30
Sted:  Lokale 3

Peter Wolsing, projektleder i 
Sejlsportsligaen

Tid:  09:30 - 10:30
Sted:  Lokale 15

Steen Buck Hansen, formand for 
surfafdelingen i Nivå Bådelaug

Tid:  13:00 - 14:00   Sted:  Lokale 3
Steffen Torvits, Sejlklubben København, og Peter Wolsing

Tid:  11:00 - 12:00   Sted:  Lokale 15
Torben Kornum, Skive Windsurfing Klub 

Tid:  11:00 - 12:00
Sted:  Lokale 3

DTU, KØS og Aarhus Sejlklub 
samt Peter Wolsing

Tid:  13:00 - 14:00
Sted:  Lokale 15

Michael Nexø, formand for 
Kolding Windsurfing Klub

Sejlsportsligaen har afsluttet 
sæson to – med i alt 36 klubber 
fordelt på to divisioner.  Et tilbage-
blik er vigtigt, fordi det fastholder 
de væsentligste aktiviteter og 
erfaringer – og bidrager til nye 
udviklingsskridt frem mod tredje 
sæson. 
I 2016 bliver det helt afgørende, 
at Sejlsportsligaen får et endnu 
stærkere fundamant – både i de 
enkelte ligaklubber og i de kom-
mende værtsbyer. 

Nivå Bådelaugs surfafdeling er 
blandt landets største surfklubber. 
Med over 350 medlemmer udgør 
surfafdelingen over halvdelen af 
sejlklubbens aktive medlemmer. 

Afdelingen har en forretnings-
model med et årligt driftsbudget 
på flere hundredetusinde kroner 
– og leverer overskud til klubbens 
øvrige aktiviteter. Hør om, hvordan 
medlemstallet i Nivå Bådelaugs 
surfafdeling er eksploderet.

Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd. Indtil nu har godt en hånd-
fuld klubber anskaffet sig én eller to J/70’ere, og en række klubber står 
på spring til at blive de næste. Sejlklubben København fortæller om et 
konkret projekt med J/70 som klubbåd – og om hvorfor klubben valgte 
netop J/70. Også klubbens økonomiske model bliver fremlagt. 

”Skal der være fest? Så lad der 
være fest!” Kolding Windsurfing 
Klub holder fast i traditionen med 
”Hele Danmarks Surfdag”, hvert 
år den 5. juni. Af forskellige årsag-
er stoppede den landsdækkende 
kampagne for år tilbage - men ikke 
i Kolding, hvor det fortsat er en 
stor begivenhed. 
Spørgsmålet er: Kan klubber og 
Dansk Sejlunion genoplive ”Hele 
Danmarks Surfdag”?

De unge ligasejlere har ordet! 
Oplægsholderne fra DTU, KØS og 
Aarhus Sejlklub har alle været 
involveret i 1. eller 2. divisions-
stævner i løbet af 2015. Det har 
givet dem en masse erfaringer: 
Hvad har de oplevet? Hvad får de 
selv og klubben ud af at deltage? 
Og hvordan har de løst de ud-
fordringer, som ligadeltagelse fører 
med sig? Vigtigst af alt: Hvordan 
kan ligasejlads blive en faktor, når 
klubbens unge medlemmer skal 
fastholdes.

Torben Kornums træning af talentsejlere i Skive Windsurfing Klub har 
ført adskillige unge sejlere til tops på podierne. Pejlemærket for Skive 
Windsurfing Klub har altid været ”glade sejlere” og ”et godt træningsmil-
jø” med plads sejlere på alle niveauer. Deltag i modulet og hør mere om 
træningsmiljøer, frivillighed, kulturkløfter og fastholdelse.

j/70 som klubbåd – Hvorfor og hvordan? friVilligHed... kulturkløfter og kompetent træning



sejLerskoLernes udvikLing

Modulbeskrivelser - lørdag 21. november

rya
How to create great sailors 

snitflader 
med Søfartsstyrelsen

rya
Develop great instructors 

sejlerskolen 2020 
Debat og workshop

Tid:  09:30 - 10:30
Sted:  Lokale 4

Vaughan Marsh, Chief instructor 
Sail Cruising hos rYA

Tid:  13:00 - 14:00
Sted:  Lokale 4

Sten emborg, specialkonsulent i 
Søfartsstyrelsen 

Tid:  11:00 - 12:00
Sted:  Lokale 4

Vaughan Marsh, Chief instructor 
Sail Cruising hos rYA

Tid:  14:30 - 15:30
Sted:  Lokale 4

Sejlerskoleudvalget og 
Steen Wintlev, Dansk Sejlunion

I år introducerer Klubkonferencen 
et sejlerskoletema som en under-
stregning af sejlerskolens vigtige 
funktion for nye, voksne sejlere. 

RYA (Royal Yachting Association) 
er i 2015 involveret i mere end 
2000 lokale sejlerskoler i syv lande 
(på fire kontinenter) – i alt mere 
end 170.000 kurser i årets løb. 
Hør om indhold, voksenpædagogik, 
læring – og den røde tråd i RYAs 
kursustilbud. 

Modulet fortæller også om de 
mest populære kurser, om elev-
ernes tilbagemeldinger og om det 
måske vigtigste spørgsmål: kom-
mer eleverne i gang med at sejle 
selv?

Oplægget foregår på engelsk

Søfartsstyrelsen bestemmer 
indholdet i den praktiske og teore-
tiske duelighedsprøve. 

På Klubkonferencen fortæller Sø-
fartsstyrelsen om, hvad målet for 
uddannelsen er, og hvad man for-
venter, at sejleren som minimum 
kan, når prøven aflægges.

Modulet kommer også omkring 
Søfartsstyrelsens arbejde med at 
sikre ensartede prøvekrav i alle 
dele af landet. 

Og så bliver der måske løftet lidt 
af sløret for den videre udvikling af 
sejleruddannelsen.

Instruktøren er nøglepersonen i 
enhver sejlerskole. 

På modulet gennemgår RYA for-
skellige instruktøruddannelser – og 
de krav, der stilles til deres instruk- 
tører, som både tæller frivillige 
i sejlklubber og professionelle 
instruktører i kommercielle sejler-
skoler. 

Lær også mere om, hvordan man 
arbejder med at kvalitetssikre 
RYA’s kurser, og hvordan instruk-
tørerne i RYA motiveres til løbende 
at uddanne og dygtiggøre sig. 

Oplægget foregår på engelsk

Dansk Sejlunions klubber er i dag 
den største udbyder af dueligheds- 
undervisning. 

Kan vi nøjes med kun at udbyde 
sejlerskoleundervisning, hvis vi vil 
invitere nye sejlere ind i sejlsporten 
– og når vi samtidig skal konkur-
rere med andre fritidstilbud?

Kan vi lave en arbejdsdeling mellem 
klubberne og Dansk Sejlunion om 
at sikre uddannelse for alle typer 
sejlere i klubberne? 

Og hvad kan vi lære af RYA’s 
koncept? 


