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2021-prioriteringer for DS Pejlemærker 2022 

Pejlemærke: Mere synlig værdi

• Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport

•  Vi vil styrke vores kommercielle fokus på at tiltrække sponsorer og kommercielle samarbejds-
partnere

•  Vi skal sikre og dokumentere, at vores sponsorer og forretningspartnere oplever, at Dansk  
Sejlunion vedholdende skaber værdi  

I 2021 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

• Ny og klar indsats for tursejlads og tursejlere

  –   Det prioriteres at udvikle, formidle og synliggøre nye og eksisterende tilbud fra Dansk Sejlunion 
og sejlklubberne til tur- og fritidssejlerne

  –   Initiativer inden for inspiration, viden, rådgivning og uddannelse – både i teori og praksis

  –   Opbygge kompetencer i sejlklubberne i forhold til tursejlernes behov

• Forstærket kommunikation

  –   Formulere og implementere kommunikationsstrategi

  –   Nå de enkelte sejlere bedre og direkte med relevant information og viden – bl.a. med fornyelse 
af nyhedsbreve samt målrettet brug af sociale medier

• Forstærket markedsføring

  –   Formulere og implementere salgs- og markedsføringsstrategi

  –   Gennemføre markant markedsføringsindsats over for potentielle sponsorer, kommercielle  
samarbejdspartnere samt sikre leverancer over for eksisterende partnere

  –   Udnytte OL som anledning til at etablere nye kommercielle partnerskaber 

  –   Udnytte hjemmesidens kommercielle værdi

I dette dokument præsenteres de indsatser, som understøtter  
strategien ”DS Pejlemærker 2022”. Præsentationen omfatter ikke 
sejlunionens løbende arbejde for sejlere, sejlsport og sejlklubber. 
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Pejlemærke: Flere skal sejle

•  Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet og øge medlemstallet i danske sejlklubber med 
15 procent frem mod 2022 (målt i forhold til 2017)

•  Vi vil tiltrække flere mennesker til det maritime miljø på havnene, i klubberne og på vandet - og 
gøre den organiserede sejlsport lettere tilgængelig

•  Vi vil i særdeleshed have fokus på at tiltrække og fastholde flere børn og unge - ikke mindst de 
børn og unge, som ikke begejstres af konkurrence

• Vi vil skabe grundlag for, at ældre bliver længere i sejlsporten

I 2021 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

• Gøre en særlig indsats for børn og unge i sejlsporten. Indsatsen indeholder mange tiltag, fx:

  –   Samarbejde med Sejlsportsligaen om projektet ”youngsters”, der skal fastholde flere unge i  
sejlsporten med tilbud om sejlads i moderne kølbåde. Oplevelser, læring, eventur og fællesskab  
er i fokus. 

  –   Udvikle uddannelse for ungdomsledere og unge ledere i frivilligt foreningsarbejde

  –   Relancere konceptet ”Ungdomsvenlig sejlklub”, så det både ajourføres og tilføres elementer,  
der tager sigte på bredde, tur og træning. Forny aftaler om ungdomsvenlig sejlklub

• Synliggøre sejlsportens livscyklus til inspiration for klubbernes aktiviteter og medlemstilbud

•  Rådgive og motivere sejlklubber til at gøre en indsats for at få nye medlemmer og fastholde  
nuværende medlemmer

• Iværksætte nyt projekt for at få flere medlemmer til sejlklubberne
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Pejlemærke: Stærkere sejlklubber

• Sejlklubberne er omdrejningspunktet for sejlsporten

•  Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab er den bedste ramme for at dyrke sejlsport og 
udvikle godt sømandskab. Vi vil gøre klubberne mere relevante og nærværende for sejlerne ved at:  

  –   Udvikle flere koncepter for aktiviteter i sejlklubberne, så de kan give flere attraktive,  
afprøvede tilbud til eksisterende og nye medlemmer  

  –   Styrke klubledernes kompetencer, bl.a. til at udvikle klubber og frivillighedskultur

  –   Udvikle værktøjer til af lette klubbernes administration og lette muligheden for at virke  
som frivillig

  –   Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud og aktiviteter mere. Målet er, at 2/3 skal 
bruge to eller flere tilbud i 2022

I 2021 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Revidere træner- og instruktøruddannelse

  –   Udvikle og gennemføre et nyt uddannelsestilbud til klubbers ungdomstrænere på de  
højeste niveauer

  –   Etablere en stærkere relation til sejlklubbernes trænere med fokus på udvikling af  
deres kompetencer

•  Videreudvikle en model for sejlklubbers arbejde med klubudvikling med afsæt i Dansk Sejlunions  
nye hjemmeside og hjælp fra klubkonsulenter

•  Gennemføre 4 regionale mini-klubkonferencer med fokus på samarbejde, frivillighedskultur og  
klubudvikling

•  Inspirere til øget digitalisering af sejlklubberne ved at præsentere en fælles digital platform for  
sejlklubber – især baseret på kendte værktøjer og systemer
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Pejlemærke: Kompetent, sikker og sportslig sejlads

•  Vi vil højne sejlernes kompetencer og færdigheder gennem gode og innovative uddannelsestilbud 
fra sejlklubberne og fra Dansk Sejlunion

•  Vi vil bidrage til færre ulykker til søs ved at styrke sejlernes bevidsthed og færdigheder ift. sikker 
sejlads - og skærpe sejlklubbernes fokus på sikkerhed på vandet ved træning og kapsejlads

•  Vi vil få flere til at dyrke sejlsport som idræt gennem aldersrelateret træning og let tilgængelig 
konkurrence

•  Vi vil fremme udvikling af sejlsporten, fx nye sejladsmiljøer, formater eller e-sejlads

I 2021 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

• Implementering af den nye Diplomsejlerskole for jolle, kølbåd og windsurfing

•  Udvikle nye kurser, der retter sig til den enkelte sejler – direkte fra Dansk Sejlunion (fx. e-learning),  
gennem sejlklubberne eller en kombination heraf

•  Fortsætte indsatsen for e-sejlsport i klubarbejdet, gennemføre DM for e-sejlsport og samarbejde med 
sejlklubber, World Sailing og andre parter om events

• Certificere af sejlerskolerne på baggrund af revideret Diplomsejlerskole

•  Deltage i World Sailings initiativ ”Stearing the Course”, der tager sigt på at styrke kvinders deltagelse i 
sejlsporten – både som udøvere og ledere

• Implementere sikkerhedsinstruks for kapsejladser

• Formidle kapsejladsreglerne til sejlerne ad nye kanaler

• Færdiggøre ny version af sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept for børn og unge
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Pejlemærke: En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

•  Vi elsker naturen og er afhængige af, at vores sport og fritidsinteresse er bæredygtig. Derfor vil 
vi have fokus på ansvarlig adfærd, og vi vil deltage i initiativer, der bevarer og forbedrer miljøet i 
vandet og på havnene. Vores reference er FN’s 17 verdensmål

•  Vi vil gøre sejlsporten mere åben over for det omgivende samfund og inkluderende for ressource-
svage befolkningsgrupper

I 2021 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

• Bæredygtighed:

  –   Formulere en strategi for sejlsportens indsats for bæredygtighed

  –   Indgå partnerskaber på bæredygtighedsområdet

  –   Sikre opfyldelse af Dansk Sejlunions aftale som grønt forbund med DIF

  –   Præsentere konkrete tiltag for bæredygtig sejlsport

  –   Kommunikere sejlsportens engagement i forhold til bæredygtighed

• Socialt engagement

  –   Formulere en strategi for sejlsportens og sejlklubbernes øgede sociale engagement

  –   Afdække klubbernes erfaringer og formidle ”best practise” til andre klubber

  –   Indgå samarbejde med eksterne partnere om CSR-projekter

  –   Sikre fremdrift i arbejdet i frivilligt udvalg for sejlads for handicappede. Gennemføre 1-2 stævner 
for handicappede sejlere

  –   Søge fondsfinansiering til projekter om øget inklusion af ressourcesvage personer i sejlsporten
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Pejlemærke: En vindende idræt

•  Vi vil fortsat være én af de mest vindende danske idrætter. 

 Det kræver bl.a., at vi:

  –   Understøtter udvikling af aldersrelateret træning i klubberne med rådgivning og  
inspirationsmateriale

  –   Øger vores talent-pipeline med 50 pct. frem mod 2022

  –   Systematisk udvikler ”den danske model” i elitearbejdet både på vandet og i  
eliteorganisationen

I 2021 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•  Forberede og gennemføre deltagelse i de olympiske lege for de sejlere, der udtages med målsætning om, 
at de udlever deres størst mulige potentiale og resultatformåen

•  Færdiggøre samt implementere ny strategi for talent- og elitearbejdet og sikre et fortsat tæt  
samarbejde med Team Danmark og DIF i form af ny Masterplan for den kommende olympiske cyklus

•  Styrke det kommercielle arbejde for at forbedre sejlernes økonomiske vilkår og rammer

•  Hjælpe nye miljøer på vej både inden for de olympiske klasser og udenfor; eksempelvis kite-foil,  
langdistance og storbådsmiljøer 

• Deltage i relevante forskningsprojekter 

• Revitalisere ”Sportsklubber” 

• Starte Sports- og talentnetværk
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Budget 2021

Regnskab 2020 Budget 2021 Forskel

5.771                    5.574                -197           Resultat 2019Resultat 2019DIF Projekt-støtteElite-indtægterØvrige Elite - TalentSejlads-området
 
Uddannels  Ledelse Øvrige Budget 2020

2.120                    1.440                -680           
5.907                    6.071                164             1.532 -197            -680            -918            757              843              -222            -1.078        -537            -500                        e

14.078                  13.160              -918           
Indtægter eksterne 1.145                    928                   -217           
Salg af produkter og ydelser 2.134                    2.437                303             
Kurser og uddannelse 436                       934                   498             
Finansielle indtægter 21                         50                     29               
Andre indtægter 21                         -                   -21             

3.756                    4.349                593             
31.633                30.595            -1.038       

Regnskab 2020 Budget 2021 Forskel
Kapsejlads -875                     -953                 -77             
Sejladsområdet Fælles -1.867                   -1.926               -60             
Tursejlads -147                     -385                 -238           
Udviklingskonsulenter -1.936                   -1.728               207             
Ungdom og klubudvikling -320                     -375                 -55             

-5.145                   -5.367               -222           
DS Elite -707                     -945                 -238           
DS/Team DK Elite Sejlerstøtte -6.723                   -7.655               -932           
DS/Team DK Elite Talentudvikling -1.425                   -1.992               -567           
DS/Team DK Elite Trænere -7.868                   -5.288               2.580          

-16.723                 -15.880             843             
Kurser og uddannelse -232                     -1.310               -1.078         
Internationale relationer -627                     -250                 377             
Fritidssejlerkort -408                     -394                 14               

-1.268                   -1.954               -686           
Ledelse Ledelse -1.352                   -1.681               -329           

Politisk ledelse -264                     -473                 -208           
-1.617                   -2.154               -537           

Kommunikation og IT IT -1.906                   -1.597               310             
Kommunikation og information -776                     -1.607               -830           

-2.683                   -3.203               -520           
-104                     -130                 -26             

Administration Fællesomk. Administration Fællesomk. -2.270                   -2.562               -292           
DIF Forsikringer -281                     -334                 -53             

-2.551                   -2.896               -345           
Datterselskaber DS Klubfinans -10                       -10                   0                 

-30.100               -31.594           -1.494       
1.532                  -1.000             -2.532       

Omkostninger Total
Samlet resultat for Dansk Sejlunion

Administration Fællesomk. Total

Ledelse Total

Kommunikation og IT Total

Elite- og talentområdet

Uddannelse og internationalt

Produkter og ydelser

Andre indtægter

Indtægter

Danmarks Idræts-forbund
Projektstøtte og sponsorer
Klubkontingenter og -forsikringer
Elite- og talentindtægter

Omkostninger
Sejladsområdet

Uddannelse og internationalt Total

Sejladsområdet Total

Andre indtægter total
Indtægter total

Elite- og talentområdet Total
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