
Velkommen til 

Tag roret og udlev drømmen

Langturssejlads i sejlklubben –
hvordan kan klubben hjælpe til?



Lidt om min
 Sejler erfaring
 Erhvervsbaggrund

 4 års 
jordomsejling

 Drømmen
 Udfordringen
 Eventyret

Fra messedreng til Americas Cup til jordomsejler



Ruten kort

Sejl sydpå indtil smørret smelter. Herefter skarpt til højre. Hold stik vest indtil du ikke har flere penge

Afrejse fra Rungsted den 9. juli 2016 – Hjemkomst til Ishøj den 1. august 2020. I alt 1.484 dage=212 uger
Distance i alt: 43.000 NM=79.636 km – Gns. 10 km/t=7.964 timer=332 dage – 22% sejltid. Gns.  døgnmål 130NM



At rejse er at leve
Citat H.C. Andersen



Situationen
Som interesse-

organisation er opgaven 
at fastholde nuværende, 

og tiltrække nye 
medlemmer i et voksende 

marked, hvor der stilles 
nye krav til jer som 

sejlklub, og hvor mange 
andre muligheder byder 

sig til.

Er et liv uden risiko et lykkeligt liv?



Udfordring

Et stadig stigende 
antal medlemmer 
søger andre 
aktiviteter end 
deres traditionelle 
sejlklub kan tilbyde

”A smooth sea never make a skilled sailor”
Franklin D. Roosevelt 



Muligheder
 Blev klogere på jeres medlemmer
 Branding og fælles værdier
 App eller web-baseret platforme
 Helpline, til når det brænder på
 Søge kompetent ekstern hjælp
 Personlig rådgivning og sparring
 Inspirerende foredrag
 Relevante og informative kurser
 Praktisk træning i øjenhøjde
 Nærværende og kompetence-

givende weekends/ferie sejladser

Når forandringens vinde 
blæser, er der nogle, der 
bygger læhegn, andre 
bygger vindmøller
- Kinesisk ordsprog



Her kan jeg hjælpe
 Sæt kurs mod nye spændende destinationer
 Hvilke destinationer skal du vælge?
 Din forberedelsen til en ny destination. Lige fra 

sejladsplanlægning, lokale forhold til visum regler
 Sikkerhed ombord og udstyr
 Hvad skal du have med. Need and nice to have
 Energi herunder batterier, solceller, vindmølle og hydrogenerator
 At ligge sikkert for svaj
 Natsejlads. Om bla. vagtplan og navigation om natten
 Trim til langtur og sikker sejlads
 Globale vind og strømsystemer. Om gribfiler og weather routing
 Hvordan læser jeg et vejrkort, himlen, vinden og bølgerne?
 Sejlads i Doldrums (ITCZ)
 Navigation. Uddannelse og udstyr. Om Opencpn, KAP-og GTXfiler
 Valg af båd, bådpapirer og forsikringer
 Økonomi og tidsplan
 Samarbejde og teambuilding
 Håndtering af udfordringer og stresshåndtering
 Nyttige bøger og websites
 Vedligehold af båden. Lær din båd at kende. Gør det selv.
 Sundhed , helbred, motion og sygeforsikring
 Mad og madlavning, fiskeri og proviantering
 Klimaudfordringen og havmiljø
 Og meget mere



Tak for i dag!
God vind fremover

Husk at tage en flyer med 
hjem til klubben

Die with memories -
not dreams

Klaus Mørch
Mobil: 31 333 115

Mail: km@salesoptimize.dk
Web: www.salesoptimize.dk/


