Udkast/input til ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje
Projektnavn: Sejlads fra 8 til 88

Ansøgningsbeløb: 200.000 kr.
• Ansøgningsområde (vælges på liste eller beskrives under ’Andet’)
Målgruppe: Særlige målgrupper: Unge mellem 16 og 25 år og klubbens gråsæler (pensionister, der
typisk har solgt deres egne både). Derudover elever i sejlerskolen.
• Projektoverskrift: Sejlads fra 8 til 88 - sportsbåde som trækplaster for nye målgrupper
• Projektbeskrivelse (max 2.000 tegn)
Vi ønsker at indkøbe 2 stk. sportssejlbåde (J-80) og at åbne op for sportssejlads. Vi vil skabe
optimale rammer for sejlere mellem 16-25, som vi pt. har svært ved at holde på. Derudover skal
bådene qua gode sejlegenskaber og god ergonomi genoplive sejlerglæden hos de ældste
medlemmer, der ikke længere er aktive på vandet, da de har solgt deres både.
I sejlerskolen vil bådene bidrage til at løse det problem, at vi har stigende efterspørgsel, men svært
ved at skaffe instruktører.
Baggrund: Mange ungdomssejleres sejladsmønster bliver mere ustabilt i teenageårene, når der er
mange andre aktiviteter, der trækker, som uddannelse, fester etc.
Vi har for få medlemmer mellem 16 og 30 i forhold til det potentiale, klubben har i oplandet, og vi
har ingen nævneværdigt tidssvarende tilbud til denne medlemsgruppe.
Vi ønsker derfor – gennem dette projekt – at skabe aktiviteter, der er sjove (også sejladsmæssigt),
og som møder den unge målgruppe dér, hvor de er i deres liv, med fokus på samspillet af sport og
socialt samvær og stor fleksibilitet. Til rekruttering samarbejder klubben med Zealand, Sjællands
Erhvervsakademi som partner mht. at tiltrække nye medlemmer i aldersgruppen.
Blandt de ældste medlemmer har vi en gruppe, der har sejlet et helt liv, men som har solgt egen
båd pga. alder. Til denne gruppe har klubben ikke noget egnet sejladstilbud, hvilket vi gerne vil
ændre, fordi vi ser et åbenlyst potentiale i sejlads for allerede aktive medlemmer. Også her skal
der skabes rammer for leg på vandet.
I klubbens sejlerskole har vi stor søgning og må afvise elever/henvise til ventelister, frem for alt
fordi vi har svært ved at udvide antallet af instruktører. Derfor er indkøb af sportsbåde en
mulighed for at udvide antallet af elever/ Instruktør, da vi så kan tage endnu flere elever ind om
året. Der har været tilkendegivelser fra flere sejlere, der gerne vil instruere, hvis det sker på
sportsbåde, hvorved såvel antal af sejlerskoleelever og instruktører kan stige yderligere.
• Afslutningsdato: 1. januar 2021
• Målsætning (max 500 tegn)
- At skabe tilbud for unge mellem 16 – 25, så denne medlemsgruppe femdobles og samtidig
fastholdes i sejlsporten ind i voksenlivet.
- at klubbens pensionerede medlemmer får minimum en fast ugentlig aktivitet på vandet.
- at udvide antallet af sejlerskoleelever, så vores nuværende venteliste mindskes.

Sidst men ikke mindst er det vores mål, at disse tre grupper arbejder sammen om at
drive/vedligeholde bådene, så vi styrker sammenholdet på tværs af generationerne i klubben.
• Tilgængelighed (max 500 tegn)
Bådene vil være tilgængelige for især de tre medlemsgrupper i aftalte tidsrum.
Ungdoms- og pensionistsejlads vil kunne ske om dagen og i weekender samt for ungdomssejlerne
på ugentlige aftener. Sejlerskolen vil anvende bådene de øvrige aftener til skolesejlads – herunder
en af aftenerne til kapsejladsinstruktion. Bådene vil således være aktive på vandet på mange
forskellige tidspunkter dagligt og ugentligt.
• Budget
Anskaffelse 2 stk. j-80:
Drift:

400.000 kr.
30.000 kr./år

Finansiering:
DIFs fond
Andre fonde bl.a. Nordea-fonden
Egenbetaling

200.000 kr.
70.000 kr.
130.000 kr.

