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Kan Liga deltagelse have effekt på hele klubben? 

Hvad skete der hos disse 4 klubber:  

•  Kerteminde Sejlklub 

•  Silkeborg Sejlklub 

•  KDY 

•  Århus Sejlklub  

(https://prezi.com/qnjdo9hloump/edit/#5_4975513) 

PULS I KLUBBEN 
 
 



Kerteminde 

•  Udfordrende start – mange opgaver med  

organisation / deltagere på holdet / træning 

•  Resultater undervejs i ligaen skaber engagement bredt i 

klubben (opbakning / interesse)   

•  Tredieplads og deltagelse i CL har givet meget energi   
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Silkeborg 

•  Ambition: at blive i ligaen!  

•  Bruttotrup træner seriøst (lejer J/70 hos Mittelmann) 

•  Der er minimum én ung med på det hold der sættes  

•  Oplever at deltagelse i ligaen samler klubben 

•  Storskærm i klubhus og klubbens RIB med på vandet 

ved de 4 stævner 

•  Interesse for at lære af fodbold ift. Supporter kultur  
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KDY 

•  36 sejlere direkte involverede 

•  Høj opmærksomhedseffekt, bredt 

•  Nogle tænker bredde, andre elitært 

•  Udtagelsessejladser skal bidrage til at flere medlemmer 

får lyst til at være en del af sejlsportsligakonceptet 

•  Det er vigtigt at udtagelsessejladserne ligner 

sejlsportsligaen – derfor skal der aktiveres dømning på 

vandet i 2015. 
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KDY fortsat: 

•  Vil formentlig stille med forskellige hold igen 

•  Udtagelserne skal ligge minimum 4 uger før så 

vinderholdet kan nå at træne og forberede sig 

•  For at gøre det lettere at være klub skal DS levere en 

plug and play løsning med udkast til 

sejladsbestemmelser, flightskemamodeller til varierende 

antal deltagende både og startprocedure  
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Kan Ligaen 2015 have effekt på (hele) klubben? 

 

Del jer i grupper af 4-5 deltagere (på tværs af klubber)  

 

”Hvad drømmer I om”  

Bordet rundt – notere på dugen  

Kort Præsentation   
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•  Det sociale skal prioriteres højt – klubliv og liga er ét 

•  Se klubben som et ”hold” (klubliv) 

•  Mulighed for at bredden kan komme med ud og sejle J/

70 

•  Bedre kontakt / samarbejde med naboklubber  

•  Skabe alderspredning i besætninger 

•  Liga skaber energi til sejlsportscenter + 

udtagelsessejladser + skole samarbejder 
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•  Transport (især af unge besætninger) 

•  Egenfinansiering (Selvrisiko er klubbens ansvar – skader 

er besætningens) 

•  Begejstringsniveau  

•  HS: Kraftigt stigende  

•  ASC: 2014 udpeget hold / 2015 kvalifikation  

•  LYN: spæd start med 35 årig skipper  

•  Klubeksponering   
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