ONSDAG den 11. November kl. 18:30 – 19:30: Fælles velkomst og oplæg Ny i Sejlklubben
Dansk Sejlunions formand, Line Markert, byder velkommen til Klubkonferencen.

Ny i Sejlklubben Hvordan bliver de mange nye medlemmer, der er kommet til henover sæsonen, engagerede i og glade for klubbens fællesskab? Er der ’genveje’ for

klubberne til at få et nyt og måske lidt tøvende medlem til at blive et, der deltager aktivt i klubbens liv? Og hvad virker i forhold til alder, køn og geografi? Oplægsholder Maja Holm
er adfærdsdesigner i Bevæg dig for livet og rekrutteringsansvarlig for DGI Landsstævner.
Find links til deltagelse på dansksejlunion.dk/klubkonference.

19:40 – 20:25

20:35 – 21:20

21:30 – 22:15

Modulopdelt Duelighedsundervisning
Bliv klogere på, hvordan din sejlklub kan udbyde
duelighedsundervisning, der rent faktisk giver klubben en
indtægt. Duffy Villumsen (Aarhus Sejlklub) og Urd Rasmussen
(Dansk Sejlunion) deler ud af konkrete tips og tricks.

Duelighedsundersvisning online
Hvordan får din klub succes med at flytte
duelighedsundervisningen fra klublokalet til et digitalt rum?
Hvad virker godt, hvad virker ikke, og hvordan føles det at
være online underviser? Stine Carlslund Nielsen
(Yachtklubben Furesøen) og Urd Rasmussen (Dansk
Sejlunion) zoomer ind på de digitale muligheder i coronaens
tidsalder.
Genvej til gode sejlere (og surfere)
Flere end 30 klubber bruger allerede den nye
Diplomsejlerskole som en genvej til at dygtiggøre sejlere (og
windsurfere). Lad dig inspirere af en række eksempler på,
hvordan materialet fra Diplomsejlerskolen kan gøre en stor
forskel, når du som træner står over for at udvikle, engagere
og motivere nye og knap så nye sejlere. Henrik Tang (Dansk
Sejlunion) og Peter Toft (Sejlklubben Køge Bugt).
Kvinder i sejlsport
En nylig undersøgelse fra World Sailing Trust dokumenterer
på baggrund af et ambitiøst datagrundlag, at kvinder ikke
oplever at have lige muligheder i sejlsport som mænd.
Samtidig har 59 procent oplevet kønsbaseret diskrimination i
vores sport, hvilket blandt andet medvirker til et enormt
frafald i de sene teenageår. Ingeborg Nielsen, Dansk
Sejlunion, gennemgår nogle af rapportens centrale pointer,
viser tal fra de danske klubber, præsenterer lokale initiativer
og introducerer en hel ny festival for piger og kvinder
lanceret af World Sailing, som Dansk Sejlunion bakker op om.

Diplomsejlerskole for kølbåde
Diplomsejlerskolen er en genvej til at skabe kompetente
sejlere. I oplægget præsenteres du for eksempler på,
hvordan materialet fra den nye Diplomsejlerskole kan gøre
en stor forskel, når du som instruktør står over for at udvikle,
engagere og motivere nye og knap så nye sejlere i
sejlerskole-regi. Urd Rasmussen & Henrik Tang (Dansk
Sejlunion).
Skab Youngsters effekt i jeres klub
Youngsters er et koncept, der kan udvikle, engagere og
motivere klubbens Teens. Gruppen bag Youngsters deler ud
af erfaringer med en spændende og til tider svær målgruppe,
og de giver samtidig gode tips til, hvordan du selv kan skabe
en Youngsters effekt i din klub. Klubrepræsentanter og AnnMarie Mohr (Youngsters).

E-sejlsport – Hvordan kan elektronisk Sejlsport gøre en
forskel for din klub?
Dansk Sejlunion står bag en række initiativer, der har bragt Esejlsport ud til både ældre og yngre i klubberne. Hør om
baggrunden og om, hvordan du kan bruge Esport til at skabe
et større klubfællesskab og om hvordan efodbolden kan
opløse barriere. Input fra Jørgen Rossen (DIF) og Henrik Selch
(DBU). Ordstyrer Ingeborg Nielsen (Dansk Sejlunion).
Sportsbåde der gør en forskel!
Ved at investere i 4 J/70 sportsbåde har Aarhus Sejlklub fået
flere medlemmer, flere aktive sejlere på vandet og overskud
på aktiviteten. Projektet er med andre ord gået over al
forventning. Peter Warrer (Aarhus Sejlklub) gør dig klogere
på, hvorfor, og hvad de har lært undervejs. Ordstyrer Peter
Wolsing (Sejlsportsligaen)

Engagér klubbens medlemmer
Mød to klubber, der tager opgaven med at byde nye
medlemmer velkommen seriøst. Og få deres bud på, hvordan
man engagerer nye ind i klubbens fællesskab og aktiviteter.
Liv Hansen (Hou Sejlklub) og Lone Rubin (Ebeltoft Sejlklub)
fortæller om de indsatser, klubberne har i gang for at blive et
attraktivt tilbud for sine medlemmer.
Ordstyrer Leon Träger (Dansk Sejlunion).

TORSDAG den 12. November kl. 18:30 – 19:30: Fælles velkomst og oplæg Sejlads, aktiviteter og klubliv med Corona i 2021
Dansk Sejlunions formand, Line Markert, byder velkommen til Klubkonferencen.

Sejlads, aktiviteter og klubliv med corona Få status på corona situationen og dens betydning for Sejlklubberne lige nu – og forventningen til de

kommende måneder.
Dertil eksempler på noget af alt det der faktisk virkede i løbet af 2020 ift. klubliv, aktiviteter på vandet, generalforsamlinger osv. Undervejs bliver der
samlet op på de forskellige emner, således at vi er klar til at møde 2021 med de bedste erfaringer fra denne sæson. Oplæg og debat med Christian Lerche
(Dansk Sejlunion).
Find links til deltagelse på dansksejlunion.dk/klubkonference.

19:40 – 20:25

20:35 – 21:20

21:30 – 22:15

Rekruttering til bestyrelsen
Hvordan finder I den næste formand? Hvordan motiverer I
klubmedlemmer til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet? Og
hvordan kommer de nye godt ombord?
Få tips og idéer til det til tider udfordrende arbejde med løbende
at finde nye kræfter til at udvikle og drive klubben .
Udvalgsleder og tidligere bestyrelsesmedlem og formand Dan
Cort Jørgensen (Nautilus Hvalpsund Sejlklub). ,Ordstyrer er Leon
Träger (Dansk

Kapsejlads med corona som blind passager
Vi stiller skarpt på formater og koncepter, der er lykkedes med at
få kapsejlere på vandet i corona-sæsonen. Jens Villumsen
(Kaløvig Bådelaug) og Martin Anfeldt (Helsingør Sejlklub/Sjælland
Rundt) fortæller om deres erfaringer med større og mindre
stævner og kigger samtidig frem mod den kommende sæson.
Ordstyrer Mikael Jeremiassen (Dansk Sejlunion).

Nyt om regelbog og kapsejladsledelse
Bliv klogere på de vigtigste nyheder og ændringer i kapsejladsens
nye regelbog (gældende de kommende fire år), og forstå,
hvordan det påvirker klubbernes aktiviteter. Hør også mere om,
hvordan man kan involvere sig i Kapsejladsledelse – b.la. via
kurser og workshops. Jan Stage (Kapsejladsledergruppen) og
ordstyrer Mikael Jeremiassen (Dansk Sejlunion).

Fede aktiviteter for Børn og unge sejlere
Få idéer og inspiration fra klubber, der i en sæson med Corona
har bevaret deres stærke fællesskab, gennemført udbytterig
træning og lavet fede aktiviteter. Jannik Stamp (Helsingør
Amatør Sejlklub) og Jacob Nicolajsen (Horsens Sejlklub) og
Ingeborg Nielsen (Dansk Sejlunion).

Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2021
Hvad er Dansk Sejlunions Klubudviklingspris egentlig, og hvad
kan den bruges til? Tidligere prismodtagere Bent Niss (NWK) og
Bjarne Hansen (Horsens Sejlklub) fortæller om, hvad det har
betydet for dem at modtage prisen, og hvordan deres klubber
har brugt de 20.000 kr. der følger med. Få også en introduktion
til kriterierne for at modtage prisen, så du er klar til at indstille
dine kandidater. Ordstyrer Henrik Tang (Dansk Sejlunion).
Trænerrollen i talent/elitemiljøet
Træneren er den enkeltfaktor, der kan gøre den største forskel i
forhold til at udvikle og motivere unge sejlere. Men hvad
definerer den dygtige træner, og hvordan kan din klub give
træneren de bedste rammer og muligheder for at skabe en god
kultur? Jan Christiansen (Dansk Sejlunion) og forskellige
klubtrænere.

Fundraising i en coronatid
Bliv klogere på en række af de muligheder, der findes i forhold til
at søge om penge til klubben. Få konkrete idéer og tips til
fundraising fra Claus Møller (Skælskør Amatør Sejlklub) og hør
om, hvordan Dansk Sejlunion kan være behjælpelig i den
sammenhæng. Ordstyrer Leon Träger (Dansk Sejlunion).

Sejlere tager socialt ansvar på nye måder
Bliv inspireret af sejlerne fra Oures samarbejde med Red Barnet,
der har fået udsatte børn og unge med på vandet. Samarbejdet
er blevet til efter inspiration fra norske Vinnskift, som skaber
møder mellem sejlere og udsatte børn og unge uden
sejlerbaggrund. Jesper Henriksen og elever fra Oure. Ordstyrer
Henrik Tang (Dansk Sejlunion).

E-sejlads i klubben – kom godt i gang!
Hør Sønderborg Yacht Club fortælle om deres erfaringer med Esejlsport og klubbens planer for den kommende sæson.
Elektronisk sport har ramt verden. Hvad er det e-sejlsport kan?
Bidrag fra Sønderborg Yacht Cluog , E-Sailing TV Thomas Bjørn
Lüthi. Ordstyrer Ingeborg Nielsen (Dansk Sejlunion).

Fysik, træning og joller i talent/elitearbejdet
Hvordan skaber du en god træning og de bedste rammer for
børn og unge, der vokser?
Jan Christiansen (Dansk Sejlunion).

