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HIGHLIGHTS
	
  
Det	
  attraktive	
  i	
  at	
  klubben	
  har	
  et	
  sportsligt	
  udviklingsmiljø	
  for	
  sejlere	
  i	
  alderen	
  15-‐23	
  
år	
  er	
  blandt	
  andet	
  at	
  
•

Klubben er i tæt samarbejde mellem danske sejlklubber, Dansk Sejlunion, Team
Danmark, kommuner og uddannelsesinstitutioner om talentudvikling

•

Klubmiljø med social og sportslig profil for aldersgruppen 15-23 år, der tager de
unges drømme og ambitioner alvorligt

•

Netværk med klubber og Dansk Sejlunion om talentudvikling på lederniveau

•

Workshops om talentudvikling i netværket med forbundsinvolvering

•

Markedsføring af klubbens sportslige profil i samarbejde med DS

INDSATSOMRÅDER

	
  
Talentarbejdet i dansk sejlsport har - for at nå målene frem mod 2020 - fokus på tre
indsatsområder indenfor talentarbejdet: Det ene fokusområde er at styrke rammerne
omkring talentudviklingen. Det andet fokusområde er målrettet talentudvikling af sejlere.
Det tredje fokusområde er at sikre det værdibaserede samarbejde.
De to første fokusområder - rammerne og målrettet talentudvikling - indeholder en række
konkrete indsatser, som knytter sig til strategiens mål. Det tredje fokusområde værdibaseret samarbejde - er en integreret del af de to første fokusområder.
Indenfor fokusområdet ”at styrke rammerne omkring talentudvikling” er det et centralt mål i
talentstrategien, at flere sejlklubber involveres i udviklingen af unge sejlere med sportslige
ambitioner og indeværende koncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø er
samarbejdsformatet.

Sejlklubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø

	
  
Dansk Sejlunions holdning og mål med konceptet er, at unge sejlere med sportslige
ambitioner, skal have mulighed for at udvikle deres talent i det miljø, som de befinder sig i
til daglig (familie, skole, sejlklub og fritidsjob). Indsatsen skal gøre det attraktivt og muligt
for flere sejlklubber (25 sejlklubber i 2020) at arbejde med sportslig udvikling af unge
sejlere.

	
  

	
  

Indsatsen fokuserer på at skabe attraktive miljøer for børn og unge, som er baseret på det
aldersrelaterede træningskoncept, som fokuserer på at skabe sportslige udviklingsmiljøer
for unge sejlere, fokuserer på overgangen fra junior- til ungdom, vejleder om jolleskift og
aktiviteter, stimulerer samarbejde mellem sejlklubber og mellem sejlklubber og kommuner
om talentudvikling.
Indsatsen omfatter, at Dansk Sejlunion inviterer repræsentanter fra sejlklubber med
aktuelle udviklingsmiljøer og sejlklubber med interesse i at opbygge miljø for sportslig
udvikling til regelmæssige møder (to-tre gange årligt) om samarbejdet i gennemførelsen af
Talentstrategi 2016-20.
Der henvises i øvrigt til Dansk Sejlunions talentstrategi for at se den samlede indsats på
talentområdet for perioden 2016 til 2020.

KRAV OG ANBEFALINGER
Fundamentet for klubbens virke som Sportslig udviklingsmiljø, er at følge fire krav og seks
anbefalinger.
Følgende 4 krav stilles til klubber med sportsligt udviklingsmiljø
1. Politisk forankring af rammerne for Sportslige udviklingsmiljø og dets relationer i
klubbens ledelse
o Der er en løbende dialog og politisk forankring mellem klubbens bestyrelse og ungdomslederen
for det sportslige udviklingsmiljø herunder strategi, rammer, aktiviteter og økonomi.
2. En navngiven ungdomsleder med ansvar for konceptets funktion i klubben.
o Ungdomslederen har det overordnede ansvar for at klubben lever op til kravene til det sportslige
udviklingsmiljø.
3. Klubben er Ungdomsvenlig Sejlklub.
o Sejlklubben er godkendt som ungdomsvenlig sejlklub eller har ønske om at blive ungdomsvenlig
sejlklub og Sportslige udviklingsmiljø, hvor proces igangsættes.
4. Adgang til træning og aktiviteter hele året rundt
o Koordineret træning nationalt/regionalt mellem Sportslige udviklingsmiljøer, samt følge Dansk
Sejlunion almanak i det omfang det er muligt.

Dansk Sejlunions seks anbefalinger til et sportsligt udviklingsmiljø.
5. Mindst én aflønnet træner med Dansk Sejlunion træneruddannelse.
o Træneren forestår træning af sejlere med sportslige ambitioner, hvor der lægges op til at diverse
klasser træner sammen.
6. Minimum 7 konkurrenceaktive sejlere indenfor konceptet.
o konkurrence i bred forstand og ikke nødvendigvis alle.
7. Sejltræning med træner minimum 2 gange i ugen i sæsonen

	
  

	
  

o

Udover den faste træning 2 gange i ugen, er der en træningskultur i udviklingsmiljøet, hvor
sejlere mødes og træner på egen hånd uden for de faste træningstider.

8. Træneren står for gennemførelse af skemalagt fysisk træning og andre fysiske aktiviteter
end sejlsport
o Sejlerne motiveres til at udføre fysisk træning (kondition, styrke) samt mulighed for alternative
sportsgrene i vinterperioden.
9. Sociale aktiviteter
o Sejlere planlægger fælles sociale aktiviteter, som kan være fællesspisning, ture, julefrokoster
mm.
10. Sejler-udviklingsplaner - på det sportslige og på life-skill plan
o Træneren og kulturbæreren afholder 2 eller flere årlige møder med hver sejler, hvor sejlerens
personlige trivsel og sportslige udvikling vurderes. Herunder skal diskuteres:
§ sportslig udvikling og planer
§ uddannelsesmæssig udvikling, muligheder og plan.

Disciplin, discipliner i klubben med sportsligt udviklingsmiljø
Klubben vælger selv, for hvilken/hvilke discipliner, klubbens primære sportslige
udviklingsmiljø er etableret.
Det skal bemærkes, at kun de fire øverste punkter (1-4) er obligatoriske for at indlede et
samarbejde under koncept sportslige udviklingsmiljøer. Dansk Sejlunion laver gerne
aftaler med klubber indenfor konceptbeskrivelsen, selvom alle forhold i klubben endnu ikke
er på plads. Dansk Sejlunion ser det således som en proces at få klubben til at fungere
med en god sportslig profil for sejlere i alderssegmentet 15-23 år og med konceptet
medvirker Dansk Sejlunion med løbende sparring, til at dette skal lykkedes.

RESSOURCER OG ØKONOMI
Dansk Sejlunions investering og ressourcetilførsel.
Dansk Sejlunions investering og ressourcer i samarbejdet omkring at skabe sportslige
udviklingsmiljøer består i:
•

DS etablering af samarbejdsaftaler for klubber som ønsker at skabe et godkendt
sportsligt udviklingsmiljø og herunder udvikling af relationen til kommunen.

•

DS er vært for netværk og workshops besluttet og eventuel udviklet i fællesskab
imellem klubber indenfor samarbejdsrammen

•

DS udvikler og tilbyder forbundstræning (masterclass) afhængig af behov og
muligheder.

	
  

	
  

•

DS vil bidrage til etablering og samarbejde i de regionale netværk, samt ressourcer
i form af undervisningsmateriale, undervisere og eksperter.

Dansk Sejlunion yder ingen direkte økonomiske støtte til de enkelte klubber i forbindelse
med etablering eller drift af sportslige udviklingsmiljøer.
Klubbernes ressourcer og investering
•

Klubben har selv ansvar for at etablere rammer og vilkår i klubben, som er
relevante for målgruppen og konceptets formål. Som beskrevet ovenfor bidrager
Dansk Sejlunion til denne proces med sin ekspertise og deltagelse.

•

I forhold til deltagelse i netværk og workshops, samt de regionale aktiviteter, så
forventes det at klubben altid stiller med mindst én person – hhv. leder til
ledernetværk og træner til trænernetværk og sejleraktiviteter, til relevante aktiviteter.

•

Til aktiviteter som kræver RIB´s eller andre sportslige redskaber, er det også
klubben som står for dette, evt i samarbejde med andre klubber.

•

I forbindelse med regionale aktiviteter
o

forestås det af klubberne i det regionale samarbejde, at afholde udgifterne til
aktiviteterne. Der kan være tale om sejlerbetaling - eksempelvis til mad og
ophold mv.

o

kan der blive behov for en udligning, hvis klubberne ikke har mulighed for at
stille med de samme ressourcer. Det kan eksempelvis være, hvis en af
klubberne stiller med match race både til en aktivitet for alle regionens
sejlere.

o

Aktiviteter afholdes altid så prisbilligt som muligt for alle parter.

Sejlerens klubmedlemsskab
Det er op til den enkelte klub at finde sin egen løsning på sejlerens klubmedlemsskab i
forbindelse med tilknytningen til sportslige udviklingsmiljø. Dansk Sejlunion opfordrer til at
klubben vedtager, at sejlere i denne aldersgruppe belastes mindst muligt i forbindelse med
klubmedlemsskab.

	
  

	
  

SAMARBEJDE OG GODKENDELSE
	
  
Alle klubber under Dansk Sejlunion kan ansøge om at blive et godkendt sportsligt
udviklingsmiljø. Klubben skal blot henvende sig til Dansk Sejlunion, hvorefter vi vil gå i
dialog med klubben og igangsætte en godkendelsesproces. Som led i
godkendelsesproceduren, vil der være fysiske møder mellem Dansk Sejlunion og
medlemmer af klubbens bestyrelse, ungdomsafdeling, trænere og nøglepersoner.
Godkendelsesproceduren som sportslige udviklingsmiljøer vil bero på en vurdering af
samarbejdsaftalen og en vurdering af klubbens samlede udviklingsmiljø og parathed til at
følge krav og anbefalinger som godkendt sportsligt udviklingsmiljø.
Det skal understeges, at det på ingen måde en forudsætning at klubben fra starten lever
op til alle krav og anbefalinger, men at klubben sammen med Dansk Sejlunion er parate til
at iværksætte processer som samlet set sikret at klubben følger de krav og anbefalingerne
sportslige udviklingsmiljøer konceptet har.
Link til samarbejdsaftalen findes på http://www.sejlsport.dk/mere/talent-og-elite
Link til kontaktpersoner vedrørende spørgsmål til koncept for Sportslige udviklingsmiljøer
Nicolas Brandt Hansen på mail nicolas@sejlsport.dk eller mobil 88 20 70 19
Jan Christiansen på mail jan.christiansen@sejlsport.dk eller mobil 88 20 70 33

AFTALEPERIODE

	
  
Dansk Sejlunion tilbyder konceptet indenfor en ramme af 1-3 år.
Forhandling om aftaleforlængelse skal påbegyndes 6 måneder før aftaleudløb på initiativ
fra sejlklubben.
Aftalen kan til enhver tid ophøre med 6 måneders varsel, såfremt en af parterne ikke
ønsker at fortsætte samarbejdet. Ved misligholdelse af aftalen fra én af parterne kan
udløse øjeblikkeligt aftaleophør.
	
  

	
  

