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FAKTA	  
	  
•  Nibe	  By:	  ca.	  5500	  indbyggere	  
•  Lystbådehavn:	  	  ca.	  230	  bådpladser	  +	  gæstebro	  
•  Nibe	  Sejlklub:	  ca.	  120	  medlemmer	  
•  Nibe	  Sejlklubs	  Venner:	  ca.	  70	  medlemmer	  
•  Juniormedlemmer:	  ca.	  15	  
•  Nibe	  Lystbådehavn	  etableret	  i	  1986	  
•  Nibe	  Sejlklub	  sXYet	  i	  1989	  
•  Alle	  medlemmer	  kommer	  fortrinsvis	  fra	  nærområdet,	  
Nibe	  og	  opland	  

	  



UDFORDRINGER	  I	  DE	  FLESTE	  SEJLKLUBBER	  

•  Gennemsnitsalderen	  sXger	  
•  Sejlere	  ”går	  på	  land”	  
•  Færre	  akXviteter	  på	  vandet	  
•  Faldende	  medlemsskare	  
•  Svært	  at	  ”fange”	  de	  unge	  
•  Stor	  konkurrence	  med	  andre	  friXdsakXviteter	  
•  Dalende	  rekruteringsgrundlag	  



HVAD	  GØR	  VI	  I	  NIBE	  SEJLKLUB,	  VISION	  OG	  STRATEGI	  

•  Ak#viteter	  på	  vandet	  i	  centrum	  (”Puls	  og	  Vand	  i	  Håret”	  sejladsen	  
skal	  være	  det	  drivende	  i	  sejlklubben,	  arrangere	  flere	  klubsejladser,	  
kapsejladser,	  familiesejladser,	  fokus	  på	  nye	  områder	  som	  
kitesurfing,	  windsurfing,	  SUB	  boarding	  mv.)	  

•  Modernisere	  klubben	  (nye	  arbejdsmetoder	  og	  struktur,	  øget	  
anvendelse	  af	  de	  elektroniske	  medier,	  arrangementer	  for	  unge,	  
sociale	  medier,	  flere	  yngre	  bestyrelses-‐	  og	  udvalgsmedlemmer)	  

•  Synliggøre	  fordelene	  ved	  at	  være	  medlem	  af	  sejlklubben	  
(deltagelse	  i	  arrangementer,	  kurser,	  klubsejladser,	  fællesskabet,	  
indkøbsaIaler,	  Dansk	  Sejlunion	  mv.)	  

•  Ny	  struktur	  (klarhed	  omkring	  organisering,	  ansvar	  og	  opgaver,	  
samt	  et	  større	  engagement	  af	  klubbens	  medlemmer	  gennem	  
arbejdsudvalg)	  



HVAD	  GØR	  VI	  I	  NIBE	  SEJLKLUB,	  VISION	  OG	  STRATEGI	  
	  
•  Synliggøre	  sejladsens	  mange	  muligheder	  i	  nærområdet	  (gennem	  

arLkler,	  opslag	  på	  skoler,	  buLkker,	  medier	  generelt,	  samarbejde	  
med	  øvrige	  foreninger)	  

•  Mangfoldighed	  i	  sejlklubben,	  aArak#v	  for	  hele	  medlemsskaren	  
(fokus	  på	  aldersrelaterede	  akLviteter,	  fra	  8	  –	  80	  +,	  samt	  fokus	  på	  at	  
få	  hele	  ”familien”	  engageret	  i	  sejladsen	  og	  i	  sejlklubben)	  

•  Ekspandering	  af	  ungdomsafdelingen	  (flere	  unge	  sejlere	  giver	  flere	  
vokse	  sejlere	  og	  herved	  flere	  medlemmer,	  skaber	  mere	  akLvitet,	  
giver	  klubben	  et	  mere	  ungdommeligt	  præg,	  forældre	  bliver	  grebet	  
af	  sejladsens	  muligheder)	  

•  En	  aArak#v	  sejlerskole	  (hverve	  nye	  medlemmer	  og	  nye	  yngre	  
sejlere,	  giver	  flere	  akLve	  og	  ”sikre”	  sejlere,	  ”nye”	  både	  i	  havnen)	  



SEJLERSKOLEN,	  HVORFOR?	  

•  Øget	  akXvitet	  i	  klubben	  
•  Hverve	  nye	  klubmedlemmer	  
•  Flere	  ”yngre”	  sejlere	  
•  ”Nye”	  både	  i	  havnen	  
•  Flere	  ”sikre”	  sejlere	  	  
•  Større	  sejlerglæde	  



SEJLERSKOLEN,	  HVORDAN?	  
	  
•  Sejlerskoleleder	  i	  bestyrelsen	  
•  Hvilke	  kurser	  skal	  udbydes?	  NS	  har	  begrænsede	  ressourcer	  og	  har	  

derfor	  primært	  satset	  på	  Duelighedskursus,	  som	  bidrager	  Xl	  
rekrubering	  af	  nye	  medlemmer	  og	  giver	  bedre	  sejlere	  

•  Et	  team	  af	  undervisere	  og	  instruktører,	  alle	  engagerede	  
medlemmer	  af	  sejlklubben,	  som	  minimum	  med	  duelighedsbevis	  og	  
lang	  sejlererfaring	  bag	  sig	  

•  Undervisningsmateriale;	  duelighedsbogen,	  opgavesamling,	  
søvejsregler,	  afmærkninger,	  div.	  kort	  fra	  boghandel.	  Til	  prakXsk	  
sejlads;	  elevhåndbog	  og	  instruktørhåndbog	  fra	  DS	  

•  Andre	  mindre	  kurser	  forekommer,	  såsom	  knob,	  motorlære,	  
polering,	  trimning	  mv.	  



SEJLERSKOLEN,	  FAKTA	  	  

•  Duelighedskursus,	  12-‐20	  nye	  elever	  hvert	  år	  
•  TeoreXsk	  del,	  18	  lekXoner	  vinter,	  1	  underviser	  
•  PrakXsk	  del,	  12	  lekXoner	  sommer,	  4-‐5	  instruktører	  
•  Skolebåd,	  Maxi	  77	  
•  Nye	  Xltag	  i	  fokus	  
	  



SEJLERSKOLEN	  REKRUTERING,	  HVORDAN?	  

•  Sikre	  dygXge	  undervisere	  
•  Sikre	  gode	  rammer	  og	  godt	  matriel	  
•  En	  abrakXv	  sejlerskole	  ”sælger”	  sig	  selv	  
•  Synliggøre	  akXviterne	  gennem	  lokale	  medier	  evt.	  ved	  at	  reklamere	  

for	  skolen	  
•  Kursusrabat	  for	  medlemmer	  giver	  flere	  nye	  medlemmer	  
•  Kontakt	  Xl	  naboklubber,	  som	  ikke	  har	  en	  etableret	  sejlerskole	  
•  Introducere	  sejlerskolen	  for	  ægtefæller/kærester	  Xl	  sejlere	  
•  Opfordre	  eksisterende	  medlemmer	  Xl	  deltagelse	  eller	  at	  virke	  som	  

ambassadører	  for	  sejlerskolen	  

	  



-‐	  

EFTER	  SEJLERSKOLEN,	  HVAD	  SÅ?	  

•  AkXve	  handlinger	  for	  fastholdelse	  af	  de	  nye	  medlemmer	  
•  Ca.	  30%	  af	  en	  årgang	  ender	  som	  akXve	  medlemmer	  i	  NS	  
•  Sikre	  at	  nye	  medlemmer	  og	  deres	  familier	  føler	  sig	  velkommen	  og	  

som	  en	  del	  af	  fællesskabet	  
•  Rådgivning	  om	  bådkøb	  
•  Assistance	  ved	  Xl-‐	  og	  afrigning	  
•  Rådgivning	  omkring	  klargøring	  og	  vinteropbevaring	  
•  Rådgivning	  omkring	  sejl	  og	  rig	  trimning	  
•  Indbyde	  nye	  og	  kommende	  medlemmer	  Xl	  deltagelse	  som	  gaster	  

på	  klub-‐	  og	  kapsejladser	  
•  Engagere	  nye	  medlemmer	  i	  opgaveudvalg	  



SEJLERSKOLEN	  I	  NIBE	  SEJLKLUBS	  UNGDOMSAFDELING	  

•  Pt.	  ca.	  15	  akXve	  ungdomssejlere	  
•  Ungdomsafdelingen	  har	  teoriundervisning	  hele	  
vinterhalvåret,	  ”Tag	  ud	  at	  sejle”	  fra	  DS	  

•  Ungdomsafdelingen	  har	  prakXsk	  sejlads	  hele	  
sommerhalvåret,	  ”Diplomsejlerskolen”	  fra	  DS	  

•  OpXmistjoller	  7	  stk	  
•  Terajoller	  3	  stk	  
•  Fevajoller	  2	  stk	  
•  Følgebåde	  2	  stk	  



NIBE	  HAVN	  
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Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub  

Sejlerskolen 

DS Klubkonference 2014 
 
v/ Johnny Aa. Jørgensen 

 



Danmarks største lystbådehavn 

Aktieselskab  - ejet af de tre 
sejlklubber i havnen: 
•   Øresunds Sejlklub Frem 
•   Sejlklubben Sundet 
•   K.A.S. 

Forpagter havnen af By & Havn  

Driver havnen på vegne af 
klubberne 

Havneplads forudsætter medlemskab i en af de tre sejlklubber 



K.A.S. 
Klubben med traditionerne 

•  Stiftet 1891 

•  3. største sejlklub i DK 
(omkring 1000 medlemmer) 

•  Verdens ældste 
sejlerskole? 

•  Langelinie 1891-1948 

•  Svanemøllehavnen 
1948- 

•  Først kvinder i 1980! 



Sejlerskolen 
er en vigtig del af sejlklubben 

Uddrag af sejlklubbens formålsparagraf: 
 
Klubbens formål er at fremme amatørsejlads ved  
–  at give de medlemmer, som måtte ønske det, 

lejlighed til under kyndig vejledning at uddanne sig i 
sejlads, såvel i praksis som i teori. 

–  at anskaffe og vedligeholde klubbåde, der er egnede 
til undervisning i praktisk sejlads og som kan 
anvendes til kapsejlads og tursejlads. 



K.A.S.  
Klubbåde 

Skolebåde: 
•  4 gaffelriggere 
•  3 spækhuggere   

(hovedsageligt kapsejladsskolen) 

•  Bådene vedligeholdes af skolens 
elever  - arbejdet koordineres af 
fartøjsudvalget 

•  Bådene kan lejes af alle 
medlemmer med klubbens 
førerbevis 

 

 



K.A.S.  
Klubbåde 

Andre: 
•  Oui Oui 

 6m R-båd 
 Restaureret  1998-2008 

 



K.A.S. 
Klub-arrangementer 

•  Standerhejsning – markerer sejlsæsonens start 
•  To weekendture i løbet af sommeren 
•  Standernedhaling – markerer sejlsæsonens afslutning 
•  Nytårstur den første lørdag i januar 
•  Filmaften 
•  Klubbens fødselsdag den 13. marts 
•  Foredrag og andre klubaftener i vinterens løb: 

tjek Barkassen og hjemmesiden (kalenderen)! 



Sejlerskolen 
Typisk uddannelsesforløb 

Introduktionskursus 

B-hold 
 

A-hold 
 
Navigation & Søvejsregler 
 

Tovværk & Sømandskab 
 

Vinter 

Sommer 

Vinter 

Sommer 

Vinter 

Forår og efterår: Vedligeholdelse af bådene 
(bådpladsarbejde) 



Hvor mange elever 

Max. 120 pladser på gaffelriggerne 
4 både – 5 sejlaftener: 20 hold 
2014: 
•  8 A-hold 
•  10 B-hold 
•  1 R-hold 
•  1 Aspiranthold 
Praktisk prøve 4. oktober 2014: 
28 elever til prøve 
22 bestod + 1 som fik duelighedsbevis 



Markedsføring 

Hjemmesiden 
 
Facebook 
 
Mund til øre 
 
Deltagelse i Åben havn 



Sejlerskolen 
Praktisk sejlads (A-hold, B-hold, m.fl.) 

Et hold består af: 
1 lærer 
5 faste elever 
Evt. 1 suppleant: 
•  er garanteret plads på egen sejlaften 
•  sejler med på holdet, hvis en af de 5 faste ikke møder, 

ellers på en anden båd, hvor der er ledig plads 
•  reduceret gebyr 

Eleverne bør have en ansvars- samt 
fritidsulykkesforsikring! 



Sejlerskolen 
Praktisk sejlads - en typisk sejlaften 

•  Møde i god tid – ca. 17.45 
•  Indskrive sig i skoleprotokollen 
•  Klargøre båden 
•  Vagthavende elev 

•  Proviant   
•  Vejrudsigt 
•  Udsejling/indsejling 

•  Afsejling/undervisning kl. 18:00 
•  Ankomst omkring kl. 22 
•  Rigge båden af 
•  Notering i skoleprotokollen 
•  Evaluering i klublokalet 



Sejlerskolen 
Krav til bestået førerbevis 

•  Mindst 2 godkendte natsejlads, 
mindst 1 samme år som prøve 

•  Deltagelse i bådpladsarbejde i 
hver sæson 

•  Bestået eksamen i Navigation 
& Søvejsregler  

•  Godkendt deltagelse i kurset 
Tovværk & Sømandskab 

•  Godkendt motorkursus 

•  Bestået Praktisk prøve 



Sejlerskolen 
Kapsejladsskolen 

Undervisning i spækhuggerne 

Kap-1 

Kap-2 
 

Kap-3 
 

Øvede 

Introducerende 

Deltagelse i 
kapsejlads 

Forår og efterår: Vedligeholdelse af bådene (bådpladsarbejde) 



Sejlerskolen 
Andre kurser 

Sommer 
R-hold  Rutinesejlads i gaffelrigger 
S-hold  Rutinesejlads i spækhugger 
 

Vinter 
VHF/SRC 
Yachtskipper af 3. grad (Y3) 
Yachtskipper af 1. grad (Y1) 



Sejlerskolen 
Andre tilbud 

Sommer 
Weekendture  Natsejlads 

Sommertogt  4 uger i juli 

Gaffelriggerdag  Kapsejlads 

Motorkursus  Obligatorisk 
 

Vinter 

Forårsfesten  Uddeling af beviser 

 



Sommertogt 2014 



De 5 elementer som gør K.A.S. 
sejlerskole til en succes: 

•  Stille krav til eleverne (tydeliggjort i tale og en udspecificeret 
undervisningsplan) 
 

•  Respekteret lærerstab fordi de tydeligvis er dygtige (grundig, 
velplanlagt og eftertragtet læreruddannelse, samt udvælgelse af 
læreraspiranter blandt de bedste) 
 

•  Velstruktureret og dokumenteret undervisningsforløb på hele 
sejlerskolen 
 

•  Alsidigt undervisningsforløb (herunder deltagelse i forskellige 
sommerture og weekendarrangementer) 
 

•  En veldokumenteret afsluttende prøve som giver et eftertragtet bevis 
som fører af klubbens både 



Tak for nu! 


