


Lidt om mig:

• 49 år
• Gift med David
• 4 voksne ”dine og mine” børn
• 1. båd i 2014 – Granada 27
• Teoretisk duelighed vinteren 2014-2015
• SRC-bevis foråret 2015
• Praktisk duelighed 2015
• Yachtskipper af 3. grad 2018
• Yachtskipper af 1. grad 2019
• Luffe 37 sejler siden november 2018
• Overtog sejlerskoleformandsposten januar 2020



Hvad og hvordan?

• Deltagelse i klubkonferencen 2019, hvor den nye diplomsejlerskole blev 
præsenteret

• Klubben var i forvejen i gang med et visionsarbejde for hele klubben
• Workshop med alle instruktører, bådsmænd og undervisere, hvor vi 

udarbejdede vores egen vision for sejlerskolen
• Som det første efter jeg havde overtaget posten, indkaldte jeg alle 

sejlerskolens frivillige til et fællesmøde



Agendaen for det møde:

Velkommen til nye instruktører

Ny strukturering af sejlerskoleudvalget

Ny strukturering af sejlerskolen som aftalt på mødet i august

 Sejlerskolens visionsmøde 12/9 2019

Ny diplomsejlerskole

Evaluering af 2019 sæsonen

Afrunding



Ny struktur i sejlerskoleudvalget:

Ny formand : Heidi Ipsen
Mine tanker om sejlerskolen:

ALLE er en del af sejlerskoleudvalget
ALLE er med til at tage beslutningerne
Alle instruktører skal ud og sejle en tur sammen i Spica efter hun er kommet i 

vandet, så vi sikrer at tilrigning osv. er i top.
ALLE har pligt til at melde skader, fejl og mangler på både til formanden
ALLE har pligt til at give besked om skader påført andre både/materiel samt 

personskader (egne, elevers eller 3. parts) til formanden



Ny struktur fortsat:

 Ny plan for eleverne – som aftalt på mødet i august:

 Klargøring og afrigning af Spica bliver obligatorisk for elever fra oktober 2020.

 Natsejlads bliver obligatorisk for elever fra sæsonen 2020.

 Der ud over, vil jeg lægge op til, at I arrangerer spisning med eleverne efter hver sejlads, hvor I kan få 
snakket om dagens sejlads – hvad var godt, hvad var knapt så godt og hvad skal gøres på en anden 
måde.
Det kan fx gøres ved at man tager mad med til alle på skift, eller splejser fra gang til gang – det 
bestemmer I sammen med eleverne.
I den forbindelse vil jeg besøge alle holdene efter deres første sejlads i sæsonen, og sørge for der er 
noget at spise når I kommer i land.

 Sidst men ikke mindst: Det er JERES elever – så ud over ovenstående vil jeg ikke blande mig i jeres 
undervisning og planlægning af undervisningen



Opsummering af 
Sejlerskoleudvalgets 

visionsmøde 12/9 2019



Mission:

Sejlerskolens mission er, at skabe et miljø til at tiltrække og 
fastholde sejlere, og dermed uddanne komplette, kompetente 

sejlere i alle aldre.



Vision:

 At være det foretrukne søsports uddannelsescenter i Nordsjælland
 At have flere skolefartøjer på vandet
 At have et bredt tilbud af kurser indenfor søsport
 At skabe socialt samvær for elever og instruktører
 At skabe en god integration mellem sejlerskolen og klubben som 

helhed
 At fastholde sejlerskolens certificeringer



Mål:
 Flere skolefartøjer på vandet samtidigt inden for 2 år
 Uddanne 15 elever i duelighed om året om 2 år
 ”Årskurser” i teori for duelighed, Y3, Y1 og SRC *
 ”Årskursus” i praktisk sejlads for begyndere *
 ”Årskursus” i praktisk sejlads for 2. års elever *
 Weekendkursus i teori for duelighed **
 Ugekursus i praktisk sejlads
 Weekendkursus i praktisk sejlads ***
 Speedbådskort – 2 pr. år om 1 år
 Alle 2. års elever deltager min. 1 gang i onsdagssejlads
 Deltagelse i Sejlerskolecup fra 2020

* Årskursus = 1 undervisningsaften om ugen i vinterhalvåret

** Over 2 weekender + 1 eksamenslørdag eller –søndag i vinterhalvåret

*** Over 2 weekender + 1 eksamenslørdag eller –søndag i sejlsæsonen



Værdier:

 Alsidighed
 At have kompetente instruktører
 At have socialt samvær
 Stort fokus på søsikkerhed
 Stort fokus på sejlerglæde
 At have ordentligt grej
 Imødekommenhed
 Uhøjtidelighed



Hvad og hvordan?

• Herefter blev alle præsenteret for den ny diplomsejlerskole 
• Alle blev bedt om at tage stilling til, hvor meget af diplomsejlerskolen vi ville 

tilbyde vores kommende elever:

Beslutnings tid
Vi skal finde ud af sammen, hvor langt op vi vil gå i vores sejlerskole:
 Begynder

 Gast

 Rorsmand

 Supergast

 Skipper

 Gast Kapsejlads

 Supergast

 Kapsejlads

 Rorsmand Kapsejlads



Hvad og hvordan?

• Alle nye sejlerskoleelever bliver inviteret til et informationsmøde i marts/april 
måned

• Alle nye sejlerskoleelever bliver præsenteret for diplomsejlerskolen 
• Alle instruktører er blevet informeret om hvordan det fungerer med krydser 

og diplomer
• Jeg er i øjeblikket i dialog med flere onsdags-kapsejlere, om at tage 3. års 

elever med ud om onsdagen, så de kan få Gast – Kapsejlads beviset hvis 
nogen ønsker det

• 1 sejlerskolebåd (Spica – en Drabant 24)
• 1 ”leje-båd” (Mission Possible – en J/70)
• Venteliste fra år til år til praktisk sejlads



Hvad og hvordan

• Duelighedsundervisning hver vinter
• Yachtskipper af 3. grad hver vinter
• Yachtskipper af 1. grad hver vinter
• Speedbådskort efter behov
• Samarbejde med WOW Lynæs – WOW-Academy



Hvad og hvordan

• Sejlerskoleudvalget:

• Husk at pleje de frivillige – uden dem, ingen 
sejlerskole!

• Alle i udvalget får en lille ting hvert år – i år har 
alle fået softshell jakker med logo og sejlerskole 
broderet på brystet, dels så vi har et ens udtryk 
udadtil, og dels så de har noget at sejle i 

• Hvert år holder vi et evalueringsmøde, hvor vi 
bagefter har inviteret partnerne med til middag.
Til middagen er også eventuelle afgåede 
udvalgsmedlemmer inviteret med – så vi får 
sagt tak til dem på en god måde.

Navn

Praktisk sejlads:
Thomas Fuglsang
Torben Ellegaard
Bo Olsen
David Ipsen
Sofie Hornslet
Rune Tang Holbek
Henrik Wamsler

Afløsere:
Johnnie Aas

Hans-Kurt Andersen
Bendt Rungstrøm

Teoretisk undervisning:

Hans-Kurt Andersen
Heidi Ipsen

Speedbådskørekort

Hans-Kurt Andersen

John Hansen

Bådsmænd
Søren Wismann
Gert Møller




