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Dagsordenspunkt 5 og 6

2022-prioriteringer for DS Pejlemærker 2022
I dette dokument præsenteres de indsatser, som understøtter strategien ”DS
Pejlemærker 2022”. Præsentationen omfatter ikke Dansk Sejlunions løbende
arbejde for sejlere, sejlsport og sejlklubber.

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 2022 vil Dansk Sejlunion blandt andet:

•

•

•

•

•

Ny og klar indsats for tursejlads og tursejlere
o Det prioriteres at udvikle, formidle og synliggøre nye og
eksisterende tilbud fra Dansk Sejlunion og sejlklubberne til turog fritidssejlerne
o Initiativer inden for inspiration, viden, rådgivning og
uddannelse – både i teori og praksis
o Opbygge kompetencer i sejlklubberne i forhold til tursejlernes
behov
Klar kommunikation
o Gennemføre kommunikationsstrategi (2021), der sigter på at
nå de enkelte sejlere bedre og direkte med relevant
information og viden – bl.a. med nyhedsbreve, målrettet brug
af sociale medier samt ”sejlernes videnscenter”
Forstærket markedsføring
o Gennemføre salgs- og markedsføringsstrategi (2021)
o Gennemføre fortsat markedsføringsindsats over for potentielle
sponsorer, kommercielle samarbejdspartnere samt sikre
leverancer over for eksisterende partnere
Etablere Advisory Panel
o Panelet skal forstærke Dansk Sejlunions bestræbelser på at
etablere og vedligeholde væsentlige kommercielle
partnerskaber for Danish Sailing Team og bidrage til
kommerciel succes
Sikre leverancer til kommercielle partnere
o Konkrete partneraktiviteter gennemføres for og med
kommercielle partnere

Generalforsamling 2022
Dagsordenspunkt 5 og 6

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 begejstres af
andre former for sejlads end konkurrence

•

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

I 2022 vil Dansk Sejlunion blandt andet:
•

•

Gøre en særlig indsats for børn og unge i sejlsporten
o

Gennemføre uddannelse for ungdomsledere og unge ledere i
frivilligt foreningsarbejde – med afsæt i Børne- og
ungdomspolitikken

o

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

o

Revitalisere konceptet ”Sejl og studér” baseret på best practice

o

Udvikle aktivitetskoncepter til adventure-sporet i
Diplomsejlerskolen

o

Påbegynde udvikling af koncept for rekruttering af børn i
alderen 4-8 år

o

Arbejde for udbredelse af ”Youngsters”

Gennemføre projektet ”Ny sejler for livet”, der kommer til at
indeholde en fælles digital platform for sejlklubber – især baseret på
kendte værktøjer og systemer
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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 2022 vil Dansk Sejlunion blandt andet:
•

Styrke sekretariatets ressourcer på facilitetsområdet gennem
samarbejde med Dansk Forening for Rosport og Kano- og
Kajakforbundet

•

Tilbyde nye træner- og instruktøruddannelser med individuel
opfølgning og netværk

•

Videreudvikle tilbud og koncepter for klubudvikling med afsæt i
Dansk Sejlunions nye hjemmeside og hjælp fra klubkonsulenter

•

Gennemføre projektet ”Ny sejler for livet”, der kommer til at
indeholde en fælles digital platform for sejlklubber – især baseret på
kendte værktøjer og systemer

•

Udvikle inspirationskurser for adventure-instruktører inden for
arbejdet med børn og unge som en overbygning til Instruktør 1

•

Udvikle værktøjer henvendt til bestyrelser og udvalg

•

Afholde netværksmøder for klubformænd, ungdomsledere,
sejlerskoleledere og ledere i windsurfingklubber
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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 2022 vil Dansk Sejlunion blandt andet:
•

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 esejlsport og samarbejde med sejlklubber, World Sailing og andre parter
om events

•

Gennemføre anbefalinger fra rapporten ”kvinder i sejlsport” – i
sammenhæng med 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
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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 2022 vil Dansk Sejlunion blandt andet:
•

•

Bæredygtighed:
o

Sikre fremdrift i Bæredygtighedsudvalget

o

Styrke sekretariatets kompetencer og ressourcer på miljø- og
bæredygtighedsområdet gennem samarbejde med Dansk
Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund

o

Indgå flere kommercielle partnerskaber på
bæredygtighedsområdet

o

Uddele Bæredygtighedspris

o

Sikre opfyldelse af Dansk Sejlunions aftale som certificeret
Grønt Forbund af DIF

o

Præsentere nye konkrete tiltag for bæredygtig sejlsport

o

Formidle ”best practice” til inspiration for andre klubber

Socialt engagement
o

Formidle ”best practise” til inspiration for andre klubber

o

Indgå i DIFs soldaterprojekt og understøtte veteraners
deltagelse i sporten

o

Sikre fremdrift i arbejdet i udvalg for sejlads for handicappede
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Pejlemærke: En vindende idræt
•

Vi vil fortsat være én af de mest vindende danske idrætter.
Det kræver blandt andet, 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 2022 vil Dansk Sejlunion blandt andet:
•

Implementere ny strategi for talent- og elitearbejdet (2028) og sikre
et fortsat tæt samarbejde med Team Danmark i form af Masterplan
2024 med fokus på OL

•

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

•

Hjælpe nye miljøer på vej både inden og uden for de olympiske
klasser, eksempelvis Kitesurfing

•

Deltage i relevante forskningsprojekter

•

Revitalisere ”Sportsklubber”

•

Drive sports- og talentnetværk
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