5 Forelæggelse af hovedlinjer for unionens
virksomhed i det kommende år
- Christian Lerche

5 Prioritering

Pejlemærke: Mere synlig værdi
• Formidle tilbud og viden til tur- og fritidssejlerne
• Etablere et udvalg for tursejlads
• Samarbejde med kommerciel partner om sponsorsøgning
• Lancere ny hjemmeside som vidensportal for sejlerne
• Forstærke kommunikation og markedsføring
• Støtte World Sailings arbejde for transparens og god ledelse

Pejlemærke: Flere skal sejle
• Gøre en særlig indsats for børn og unge i sejlsporten
• Ungdomspolitik
• Youngsters
• Ungdomsnetværk
• Revidere Ungdomsvenlig Sejlklub
• Synliggøre sejlsportens livscyklus til inspiration for klubber og
medlemmer
• Rådgive klubberne om at få nye medlemmer
• Gennemføre ”Vild med vand – forankring”

Pejlemærke: Stærkere sejlklubber
• Supplere det omfattende kursusprogram for ledere og instruktører
• Udvikle nyt uddannelsestilbud til ungdomstrænere
• Udvikle model for sejlklubbers udvikling med afsæt i hjemmesiden
og hjælp fra klubkonsulenter
• Gennemføre 4 regionale mini-klub-konferencer
• Inspirere til digitalisering af sejlklubberne ved at præsentere
fælles digital platform

Pejlemærke: Kompetent, sikker og sportslig sejlads
• Implementere den nye Diplomsejlerskole
• Udvikle nye kurser til den enkelte sejler
• Introducere e-sejlsport, gennemføre DM for e-sejlsport
• Arbejde med certificering af sejlerskolerne på baggrund af
diplomsejlerskolen
• Præsentere sikkerhedsinstruks for kapsejladser
• Understøtte afvikling af DM for DH og introducere DM for mixed,
2-personers kølbåd
• Udbygge ATK med nye koncepter og for voksne

Pejlemærke: En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
• Formulere en bæredygtighedsstrategi
• Etablere et bæredygtighedsudvalg
• Forny aftale med DIF som grønt forbund
• Præsentere konkrete tiltag for bæredygtig sejlsport
• Præsentere strategi for sociale engagement
• Genstarte arbejdet i udvalg for sejlads for handicappede.
Gennemføre 1-2 stævner
• Afdække sejlklubbernes engagement i projektet med deltagelse af
ressourcesvare befolkningsgrupper
• Søge fondsfinansiering til projekt om øget inklusion af
ressourcesvage personer

Pejlemærke: En vindende idræt
• Udpege atleter til de olympiske lege
• Forberede og gennemføre deltagelse i de olympiske lege
• Udarbejde ny strategi for talent- og elitearbejdet og sikre fortsat
tæt samarbejde med Team Danmark og DIF
• Styrke det kommercielle arbejde for at forbedre sejlernes
økonomiske vilkår
• Hjælpe nye miljøer på vej inden for de olympiske klasser og
udenfor; eksempelvis kite-foil, langdistance og storbådsmiljøer
• Deltage i relevante forskningsprojekter
• Udvikle ”sportsklubber”
• Starte Sports- og talentnerværk

