VALGOPLÆG
til Dansk Sejlunions bestyrelse
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2018
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 17. marts 2018 vælge en
formand, tre medlemmer af bestyrelsen og en suppleant til bestyrelse.
Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest
mandag 12. februar 2018 kl. 12.00.
Send en mail til ds@sejlsport.dk med vedhæftet indstilling. Indstillingen skal
omfatte beskrivelse af kandidat og et valgoplæg – følg skemaet nedenfor:
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på www.sejlsport.dk
Klub:
Skolerne i Oures Sejlklub
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
Valg af formand for DS bestyrelse 2018-2020
X

Valg af medlem til DS bestyrelse 2018-2020
Valg af suppleant til DS bestyrelses 2018-2020

Navn:

Alder:

Ditte Juul Kristensen

37

Adresse:

Postnr./by:

Søndervej 19A

5700 Svendborg

Telefon:

E-mail:

21266627

dj@oure.dk

Medlem af DS-klub:
Oure sejlklub, Thurø Sejlklub

MKO 18. januar 2018

Familieforhold (gift, ugift/samboende, børn o. lign.)
Gift med Thor Juul Kristensen.
Børn; Valdemar 11 år, Alexander 8år, Marcus Storm 2år
Er bosiddende på Thurø, Svendborg
Sejladserfaring:
En barndom som tursejler i hjemmebyggede både med forældre og storebror.
Startede i optimistjolle som 8-årig- og fortsatte indtil 15 år. Deltog i EM 4
gange i årerne 1992-1995
Olympisk satsning i Europa-jollen- 1996-2004. Dansk mester, europajunior
mester, adskillige gode resultater til VM og Worldcups, 2 x sparring ved OL i
Sydney og Athen.
Matchrace træning og stævner i DS 37, Mange forskellige joller 1 og 2 skrog,
Fyn rundt med elever fra Oure efterskole,
Aktiv pigesejler i TSK siden 2016.
Tursejler med familien i vores Impala 33 siden 2013
Trænergerning: KC træner Rungsted, 2005/06.
Klassetræner for europajoller 2005/07
Klassetræner for laser radial landsholdsgruppen 2007/12
Cheftræner Fredericia elite/KC 2007/11
Fast ansat som sejl-underviser på Skolerne i Oure 2011 Frivillig ungdomstræner i Thurø sejlklub 2012 Optimist træner, OCD 2015 Organisationserfaring: - tillidsposter i sejlsportsregi og andre foreninger
Sejlerrepræsentant i Europajolle bestyrelsen 2001-2004
Team Danmark elitekommune Fredericia rep. Fredericia Elite 2007-2011
Fredericia Eliteafdeling, kraftcenter ansvarlig 2007-2011
Thurø sejlklubs Ungdomsafdeling 2012Thurø Sejlklubs Ungdomsudvalg
Team Danmark Elitekommune Svendborg 2015- 2016
Dansk Sejlunions bestyrelse, suppleant 2017-2018
Ansvarlig og involveret i sportslig udvikling på Skolerne i Oure, efterskole og
gymnasiums sejl-produkt.
Underviser for Dansk Sejlunion i forbindelse med træneruddannelserne
Erhvervsmæssig baggrund: - nuværende og tidligere jobs og uddannelse
Codan forsikring special afdeling- bådforsikringer
Chef for Fredericia elite, kraftcenter 2007/11
Uddannet diplomtræner hos DIF i 2008
Uddannet buisness og life coach hos Manning Inspire 2015
Fast ansat på Skolerne i Oure, Sejlads 2011MKO 18. januar 2018

Holdninger og kompetencer i forhold til arbejdet i DS bestyrelse, som
kandidaten ønsker at fremhæve
Min altoverskyggende holdning til sejlsport er, at den skal være tilgængelig.
Alle med den mindste lyst til at komme på vandet, ung som gammel, skal have muligheden. også dem der ikke lige har en naturlig adgang til miljøet igennem forældre eller bedsteforældre der sejler.
Sejlsport har i mine øjne en kæmpe værdi i form af handlekompetence, frihed,
nærvær for unge som gamle. Mine ambitioner og håb er, at præge den måde
klubberne åbner sig for nye medlemmer og byder sig til som et aktiv for lokalsamfundene. Her tænker jeg specifikt på klubbernes interne uddannelse af de
instruktører og trænere der skal sikre nye medlemmers sikre indgang til sporten samt den succesrige dygtiggørelse af disse.
Alle der træder ind i en sejlklub skal føle sig godt og trygt behandlet, for gør
de det vil det initiere en kultur hvor bredden kan blive breddere og eliten endnu skarpere. Når først en sejler er trådt ind i en sejlklub, er det mit mål at
han/hun skal være sejler for livet, hvad end retningen så bliver.
Jeg har en multifacetteret tilgang til sejlsport, jeg er dybt involveret i ungdomsarbejdet for de mindste i min egen klub, i mit professionelle virke har jeg
arbejdet med kapsejleres udvikling i ungdomsårene, fra det højeste internationale niveau til de sejlere der blot ønsker at deltage i klubmesterskaberne og/
eller hygge sig med vennerne. De kompetencer jeg vil bibringe DS bestyrelsen
er et stort netværk ud i alle dele af SejlerDanmark og et stort kendskab til de
udfordringer, sejlklubberne står med, når de unge mennesker ikke længere
sætter sejlsporten øverst og i mange tilfælde helt vælger den fra.
Jeg har det seneste år, siddet med til møderene i Dansksejlunions bestyrelse
som suppleant og det jeg bl.a. har oplevet og taget til mig, er at tingene skal
konkretiseres. På den måde, at en hvilken som helst klub skal kunne se og
mærke igennem deres medlemmer, hvad det præcist er de får af deres medlemskab i DS. Det må ikke være luftkasteller, men konkret. Og det er ligegyldig hvad der driver en på vandet, værdien skal kunne mærkes.
Klubbens motivation: - om indstillingen af ovennævnte kandidat til DS bestyrelse (Forbeholdt klubbens kommentar & anbefaling)
Se vedlagt bilag
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Jeg indstiller hermed på vegne af ovennævnte kandidat til Dansk Sejlunions
bestyrelse.
Den 9 /2

- 2018

________________________________
Klubrepræsentantens underskrift
Skolerne i Oures Sejlklub
Navn / funktion / DS-klub
Jesper Henriksen/
Jeg bekræfter hermed, at jeg accepterer indstilling af mig som kandidat til
Dansk Sejlunions bestyrelse, samt at jeg er aktivt medlem af en DS-klub.
Den 9 /2

- 2018

_________________________________
Kandidatens underskrift
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