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Budget 2019 

 

Regnskab 2018 Budget 2019 Forskel

5.192                          3.991                    -1.201     

1.509                          2.691                    1.182      

5.670                          5.713                    43              

15.062                       15.134                 72              

Andre indtægter 95                                  -                          -95            

Finansielle indtægter 94                                  80                           -14            

Fritidssejlerkort 395                               400                        5                 

Indtægter eksterne 1.168                          886                        -282         

Kurser og uddannelse 1.241                          1.301                    60              

Salg af produkter og ydelser 1.007                          1.082                    75              

Andre indtægter total 4.001                          3.749                    -252         

Indtægter total 31.435                       31.278                 -157         

Regnskab 2018 Budget 2019 Forskel

Kapsejlads -836                             -1.019                  -183         

Sejladsområdet Fælles -835                             -1.227                  -392         

Tursejlads -222                             -200                       22              

Udviklingskonsulenter -2.100                         -2.234                  -134         

Ungdom og klubudvikling -328                             -485                       -157         

Sejladsområdet Total -4.321                         -5.165                  -844         

DS Elite -2.870                         -1.680                  1.190      

DS/Team DK Elite Sejlerstøtte -6.265                         -4.848                  1.417      

DS/Team DK Elite Talentudvikling -1.963                         -1.955                  8                 

DS/Team DK Elite Trænere -6.860                         -7.831                  -971         

Elite- og talentområdet Total -17.957                      -16.314               1.643      

Fritidssejlerkort -157                             -217                       -60            

Internationale relationer -610                             -550                       60              

Kurser og uddannelse -1.013                         -1.138                  -125         

Uddannelse og internationalt Total -1.780                         -1.905                  -125         

Ledelse Ledelse -2.259                         -1.773                  486           

Politisk ledelse -479                             -468                       11              

Ledelse Total -2.738                         -2.241                  497           

Kommunikation og IT IT -1.353                         -1.437                  -84            

Kommunikation og information -1.130                         -1.218                  -88            

Kommunikation og IT Total -2.483                         -2.655                  -172         

-95                                -175                       -80            

Administration Fællesomk. Administration Fællesomk. -2.516                         -2.573                  -57            

DIF Forsikringer -210                             -235                       -25            

Administration Fællesomk. Total -2.726                         -2.808                  -82            

Datterselskaber DS Klubfinans -14                                -15                          -1               

Omkostninger Total -32.114                      -31.278               836           

Samlet resultat for Dansk Sejlunion -679                             -                          679           

Andre indtægter
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2019-prioriteringer for DS Pejlemærker 2022 
 

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 

• 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 2019 vil Dansk Sejlunion blandt andet: 

• Gennemføre en afdækning af alle sejlsportens tilbud til unge, voksne og 
ældre for at præsentere koncepter, der kan inspirere klubberne til 
akkvisition og fastholdelse 

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

• Gennemføre projektet ”Vild med Vand - forankring” i samarbejde med FLID. 
Projektet, der er støttet af Nordea-Fonden, tager sigte på at fortsætte 
arbejdet med ”Havnens Dag” og forstærke dette med etablering af lokale 
ambassadører, der skal sikre flere lokale arrangementer som fx ”åbent hus”, 
”åben båd” mv. 

• Relancere ”prøv noget nyt” som værktøj for sejlklubbernes rekruttering  

• Formulere en ny strategi for børn og unge i sejlsport, der både favner 
bredde og talent 

• Gennemføre projektet ”Youngsters” sammen med Sejlsportsligaforeningen. 
Projektet tager sigte på at fastholde flere unge i sejlsporten med tilbud om 
sejlads i moderne kølbåde 

• Understøtte Ungdomsnetværkets aktiviteter – fx ”Uge29” – et 
cruisinginitiativ for unge sejlere 

• Revidere konceptet ”Ungdomsvenlig sejlklub”, så det både ajourføres og 
tilføres elementer, der tager sigte på bredde, tur og træning 

• Rådgive sejlklubber om ungdomsarbejde og klubaktiviteter 
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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 2019 vil Dansk Sejlunion blandt andet: 

• Videreudvikle og gennemføre et omfattende kursusprogram for 
sejlklubbernes ledere og instruktører 

• Udvikle nye koncepter for klubbernes medlemsaktiviteter (bredde, 
undervisning, træning, konkurrence m.v.) med afsæt i en afdækning af 
sejlsportens mange tilbud til børn, voksne og ældre. 

• Gennemføre regionale arrangementer med fokus på samarbejde, 
frivillighedskultur og klubudvikling 

• Gennemføre klubbesøg med fokus på rådgivning og udvikling af frivillige 
ledere, rekruttering og fastholdelse af medlemmer 

• Søge finansiering til udvikling af en fælles foreningsplatform for sejlklubber 

• Stille godt grej (kapsejladsudstyr- og aktivitetstrailere) til rådighed for 
klubber 

• Rådgive sejlklubber om ledelse og udvikling  

• Rådgive om løsning af konflikter i klubber 
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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 ressourcesvage befolkningsgrupper 

 
I 2019 vil Dansk Sejlunion blandt andet: 

• Formulere en strategi for sejlsportens og sejlklubbernes miljøindsats 

• Kommunikere sejlsportens miljømæssige forpligtelser og engagement 

• Søge fondsfinansiering til et projekt om sejlsportens øgede 
miljøengagement 

• Formulere en strategi for sejlsportens og sejlklubbernes øgede sociale 
engagement 

• Afdække sejlklubbernes engagement i projekter med deltagelse af 
ressourcesvage og udsatte befolkningsgrupper til inspiration for andre 

• Søge fondsfinansiering til pilotprojekter om øget inklusion af ressourcesvage 
befolkningsgrupper 



Generalforsamling 2019 
Dagsordenspunkt 4 og 5 
 

 
 
 

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 2019 vil Dansk Sejlunion blandt andet: 

• Videreudvikle og formidle attraktive uddannelsestilbud til tur- og fritidssejlere 

• Administrere og videreudvikle en LEAN administrationsmodel for 
fritidssejleruddannelserne (duelighedsbevis, Y1, Y3 og SRC/VHF) 

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

• Styrke samarbejdet med sejlerskolerne med fokus på certificering af 
sejlerskolerne 

• Medvirke aktivt i kampagner for at højne sikkerhed til søs 

• Udarbejde første version af en sikkerhedsmanual for kapsejladser 

• Præsentere nye koncepter for let tilgængelig, aldersrelateret træning af børn, 
uge og voksne 

• Sikre afvikling af Grand Prix stævner og Ungdoms DM 

• Præsentere og understøtte afvikling af DM for DH 

• Gennemføre DM for eSejlads og samarbejde med sejlklubber, World Sailing og 
andre om eSejlads 

• Videreudvikle og drive et godt handicapsystem (DH) 

• Støtte Sejlsportsligaen – DM for klubhold 

• Støtte klasseorganisationernes trænings- og udviklingsaktiviteter 

• Rådgive sejlklubber om kapsejladsafvikling 

• Understøtte udbredelsen af ”Manage2Sail” blandt kapsejladsarrangører 
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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 2019 vil Dansk Sejlunion blandt andet: 

• Understøtte klasseorganisationernes arbejde økonomisk således der kan ske 
en fortsat udvikling både sportsligt, socialt og kompetencemæssigt 

• Drive en professionel organisation i samarbejde med Team Danmark baseret 
på ”Den Danske Model”. Sejlerne grupperet i et Sejlerlandshold, 
Udviklingslandshold, Ungdomslandshold og Kraftcenterhold 

• Yde støtte til udvalgte sejlere i mindst fem OL-klasser til deltagelse i 
internationale konkurrencer og verdensklasseudstyr 

• Drive og gennemføre atletprogrammer for de enkelte sejlere – indeholdende 
rådgivning og daglig træning 

• Udarbejde specifikke resultatmål og på den baggrund specifikke 
konkurrenceplaner i samarbejde med den enkelte sejler 

• Stille faciliteter til rådighed – i samarbejde med de respektive kommuner – i 
form af de to talent- og elitecentre i Øst (Hellerup) og Vest (Aarhus) 

• Stille kompetente trænere til rådighed. Trænere udvikles i egne rækker eller 
rekrutteres udefra og efteruddannes løbende 

• Arbejde værdibaseret med fokus på ”holdet” frem for ”individet” 

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

• Koncentrere arbejdet om atleter med medaljepotentiale og klasser med 
stærke træningsmiljøer  

• Tage initiativ til nye miljøer både inden for de olympiske klasser og udenfor; 
eksempelvis kite-foil, langdistance og storbådsmiljøer 

• Deltage i relevante forskningsprojekter med fokus på udvikling af udstyr, 
kognitiv træning og dag-til-dag vægtoptimering 

• Udvikle ”Sportsklubber” – et projekt, der støttes af Spar Nord Fonden 

• Vi samarbejder med andre lande for at udvikle sejlerne og udnytte 
ressourcerne 
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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 samarbejdspartnere 

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

 
I 2019 vil Dansk Sejlunion blandt andet: 

• Synliggøre sejlklubbernes og sejlunionens tilbud til tur- og fritidssejlerne, bl.a. 
turbøjerne, viden og gode forsikringer 

• Fortsætte opbakningen til World Sailing og støtte organisationens indsats 
for større transparens og god ledelse 

• Deltage aktivt i samarbejdet med andre idrætsorganisationer og 
sejlerorganisationer om fælles dagsordener 

• Samarbejde med kommerciel partner om salg og sponsorsøgning med henblik 
på sponsorater til bredde-, talent- og elitearbejdet, etablering af 
erhvervsnetværk, rådgivning af landsholdssejlere samt rådgivning af 
sejlklubber om etablering af erhvervsnetværk 

• Forny hjemmesiden, så den i højere grad retter sig mod den enkelte sejlers 
behov for viden og køb – og så den moderniseres i forhold til bl.a. mobile 
platforme 

• Formidle et attraktivt tilbud om køb af sejlertør med klublogo til sejlklubber 
og klasseorganisationer 

• Udsende nyhedsbrevene ”Klubliv”, ”Fritidssejler” og ”Kapsejler” 
• Drive Dansk Sejlunions profiler på sociale medier aktivt 
• Deltage på udstillingen Boat Show 
• Opsøge sejlklubber samt høj- og efterskoler med henblik på medlemskab 


