
Sports- og 
Talentnetværksmøde 



Velkommen 
• 15 klubber  
• 8 klasser  
• Youngsters 
• DS bestyrelsen 
• DS sekretariatet  



Dagsorden 



Dansk Sejlunion Grandprix Stævner i 2018 

•  5.- 6. maj  KDY Rungsted- Grandprix og 29er EuroCup (NoR er 
klar) 

•  19.- 20. maj  Kerteminde Sejlklub- Grandprix 

•  2.- 3. juni  Aarhus Sejlklub- Grandprix 

•  25.- 26. aug  Kolding Sejlklub- Grandprix 

•  15.- 16. sep  Sønderborg Yacht Club Ungdoms DM 

•  29.- 30. sep  Skælskør Amatør-Sejlklub- Grandprix 

•  6.- 7. okt  Faaborg Sejlklub- Hold DM 

http://www.sejlsport.dk/ungdom/grandprix  

Sejlkalender.dk   

 



Proces for fastlæggelse af 
2019 

•  Proces er i gang- stævnedatoer er på 
DS hjemmeside 

•  Frist for ansøgning fra klubber vedr. 
værtskab for næste års stævner: 1. 
september 

•  Offentliggørelse af stævne planen for 
2019:  1. oktober, 2018 



Fremtidig stævnestruktur 

•  Ideforslag ved KDY, YF og HS omkring 
stævnestruktur 



Punkt 2. Sports- og 
Talentnetværket evaluerer sin 
opgave løsning og arbejdsform 
og justerer hvor det er 
hensigtsmæssigt 



Sportsklubfællesskab 
Øst 



Trænerudvikling på Tværs 

•  Sikkerhed 
•  MENTAL Coaching 
•  ”Train The Trainers” 



Sikkerhed 

•  Arbejdsaften med 11 sejlklubber i 
området 

•  Sømandskab 
•  Vurderingsevne 
•  Guidelines 
•  Kursus i februar & marts 2018 
•  Opfølgning 



Mental Coaching 

•  Udvikling af trænernes kompetencer 
•  DS samarbejde 
•  Kursus i februar & marts 
•  Hvad så bagefter 



”Train THE TRAINERS” 

•  Fokus på udvikling af 29er trænere i 

Danmark 

•  1 modul forår med 2 weekender 

•  1 modul efterår med 2 weekender 



Fælles vintertræning 
•  A/B-optimister – før jul i KDY, Rungsted, 

efter jul i HS. 

•  Feva XL/Zoom8 – fællestræning fra 
Rungsted havn arrangeret af Sletten, 
Espergærde og Snekkersten Skotterup (for 
de mindre kapsejladsivrige) 

•  Feva XL – før jul i SKS, efter jul i 
Espergærde 

•  Zoom 8 – før jul i YF, efter jul i Espergærde 

•  E-joller – før jul i HS efter jul i ?? 



Evaluering på vintertræningen 

•  Den fælles træning har fungeret godt og 

sejlerne har været glade for at mødes i en 

større gruppe 

•  Alle klassernes sejlere træner sammen 

næste sæson 

•  Planlægningsmøde mellem interesserede 

klubben ultimo august 2018 



Månedligt sportsklubmøde 

•  KDY, YF og HS holder møde 1. torsdag 
i måneden. Her drøftes udfordringer 
og mulige samarbejder. 

•  Møderne giver rigtig god sparring  
•  Alle vores fællesaktiviteter 

udspringer af disse møde 



Tæt samarbejde med Kraftcenter Øst 

•  Adam Maling deltager på vores månedlige 
møder 

•  Giver et godt indblik i hvad vi skal forberede 
vores sejlere til 

•  Samarbejde omkring træningslejre og 
klubtræning så kraftcentertræneren kan 
se hvor de kommende kraftcentersejlere 
ligger træningsmæssigt 



Ønsker for fremtiden 
•  Tættere samarbejde med klasserne 
•  J/70 som en inkorporeret del af 

ungdomssejladsen på lige fod med 
ungdomsjolleklasserne 

•  Bedre samarbejde med DS – hvilket behov 
har vi i klubberne 

•  Flere fælles regionale aktiviteter 

•  Store kvartalsmøder hvor alle 
Sportsklubber i Øst deltager 



•  Drøftelse af Laser klassen forslag til 
overgang fra juniorklasser til 
ungdomsklasser 

•  Michael Faubel har ordet. 



Pause 



Tilskudsmodel til klasse 



Tilskudsmodel 2018 

Klasser under DS kan søge på baggrund af tilskudsmodellen  

Sportslig udvikling:  

 Træningssamlinger  

 Ekspertbistand (fx coaching til kapsejlads, regler, dømning på vand, 
 fysisk træning, taktik, idrætspsykologi o.l.)  

 Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere 

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere:  

 Træningssamlinger 

 Kommunikation i klassen om events 

 Arrangementer, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til 
 klassen og udlån af grej  

Videnopbygning og erfaringsudveksling:  

 Foredrag af eksperter inden for kost, regler, meteorologi, psykologi 
 

 

 
 
 



Hvad søges der så til? 
•  Træningslejre, social og faglige udvikling  

•  Foredrag af eksperter (sejl, teknik, strategi) 

•  Inspirationsdage, få klassen trænere på besøg 

•  Train the Trainer, videndeling mellem trænere  

•  Åben gummibåd til stævner, udvikling og refleksion   

•  Udstyr – Afprøvning  

•  Markedsføring af tilbud, synlighed 

Hvis	  i	  er	  nysgerrige	  på	  hvad	  de	  enkelte	  klasser	  har	  søgt	  4l	  og	  fået	  	  
	  bevilliget,	  kan	  den	  info	  findes	  på	  h:p://www.sejlsport.dk/mere/klasser/4lskudsmodel-‐4l-‐klasser	  
	  



Stærkt Samarbejde 
 
DS, Klasser og klubber samarbejder om 

at udvikle sejlsporten  
 

Flere mennesker på vandet, i flere 
timer 

 
  



Elite og talentbudget 



Det sportslige arbejde i Dansk Sejlunion med retning mod 
voksensejlads og elitesejlads består af… 

 

Klubkonsulenter 

Tilskudsmodel til klasseorganisationer 

GP serien 

Aktiviteter i DS almanakken 

Samarbejde med de store ungdomsklasser 

Sportsklubsamarbejde 

Kraftcentre 

Personlig kontakt 



Midler i elite/talent 2018 
Præsenter det samlede budget 2018 i overskrifter 

  
 Elite          14.250.000.-   
 Talent          2.015.000.-  
  
 af talent:  
  1.030.000.- til aktiviteter og klubber 
     800.000.- til Kraftcentre 
     185.000.- til indkøb af arbejdskraft 

 
 
Hvor kommer pengene fra? 
Team Danmark     ca 63 % 
Samarbejdspartnere til DS elite/talent  ca 37% 
Heraf fra øvrig DS økonomi   ca 5-10% 



Anvendelse af ressourcer i talentarbejde 



Aktiviteter indenfor de enkelte kategorier 



Anvendelse af ressourcer i talentarbejde 



Fondssøgning til 
sportsklub indsatser 



Formål med fondssøgninger 

•  At investeres i faglige og personlig 
kompetencer i sportsklubberne 
– Ledere udvikling 
– Træner udvikling 
– Sejlerudvikling 
– Samarbejdet mellem klubber  



Hvor er vi 

•  10 fonde er ansøgt i februar og vi 
afventer svar. 

•  Vi kommer til at være i dialog med 
nuværende og nye sportsklubber 
omkring fremtidige indsatser  

 



Indsatser 

2018/2019 
Tekniske workshops 

Organisering af frivillige/
uddannelse 

Sæsonplanlægning 
Fysisk Træning 

Mesterlære ordning 
Netværksmøder 

2019/2020 
Relation sportsklub og 

kommune 
Fundraising  

Sejler-samtaler 
Netværksmøder 

Fysisk træning i klubben 
Mesterlære ordning 



Punkt 4. Koordinering og 
justering af målsætninger, 
handlingsplaner og aftaler  

Ideudveksling 



               indsatser 2018 

Indsatsområder	  i	  talentstrategien	  
	  
1.  Rammerne	  om	  talentudviklingen	  
2.  Værdibaseret	  samarbejde	  
3.  Målre:et	  talentudvikling	  	  

	  
	  
	  



                  om kommunikation med fokus på sport og talent 

HVEM?	  
HVAD?	  
HVOR?	  





Punkt 5 andet. 

Youngsters projektet præsenteres . se A4 side 

med info  

Vejen fra klub til kraftcenter (JC) 

Nordisk samarbejde (JC) 

Dato for efterårsmøde i sports og 

talentnetværket aftales 

 



Youngsters 



Youngsters 
•  Hvorfor  

– Tilbud til unge(nye og eksisterende 
sejlere) som vil sejle sportsbåde 

– Skabe socialt netværk 
– Øge de faglige kompetencer 

•  Hvordan 
– Træningslejre i aprill og juni 
– Følg Youngsters på Facebook eller via 

http://sejlsportsligaen.dk/youngsters 



Sailor time line (vejen fra klub til Kraftcenter)

15	  
years	  

16/17	   23	  21/22	  19/20	  

Public	  School	   High	  School	  or	  other	   Higer	  Educa4on	  or	  other	  

The	  student	  

The	  sailor	  
Youth	  class	  
(Laser,	  Europe,	  29´er	  other)	  

Youth	  Class	  or	  Olympic	  Class	  
(Laser,	  Europe,	  29´er,	  49´er,	  FX,	  Nacra,	  Finn,	  Sportsboat…)	  

Olympic	  Class	  or	  OTHER	  
Like	  before	  or	  M32,	  orther	  

Take-‐off	  
(for	  olympic	  or	  other	  (2-‐3	  yrs)	  

Focus	  on	  na4onal	  sailing,	  na4onal	  
environment	  and	  few	  
Interna4onal	  compe44ons.	  	  

	  Olympic	  top	  level	  
	  in	  	  1/2nd	  campaign	  

JOY – COURAGE – FRIENDSHIP – TEAM WORK – INNOVATION – LEADERSHIP – DEVELOPMENT - DETERMINATION

The	  ”FED”	  &	  the	  Class	  



Nordisk Samarbejde 
Forbundsniveau 

 
Laser og 29´er 

 
Styrke aktiviteter i Norden 

Styrke og stabilisere det sportslige 
niveau 

Skabe relationer 


