HVAD ER SOMMERSEJLADS?
Sommersejlads er flere sammenhængende dage, hvor klubben holder åbent for sejlere – som
minimum i tidsrummet 10.00-16.00. Antallet af dage kan variere fra mindst tre dage og i
princippet til at være i hele sommerferien.

HVORFOR SOMMERSEJLADS?





Sommeren er den bedste tid at sejle på.
Mange timer på vandet med alternative øvelser og mulighed for at prøve forskellige både
og/eller boardtyper skaber bedre sejlere.
Tid til samvær skaber venskaber, der motiverer til at blive ved med at sejle.
Sommer, sol, sejlervenner, vand og sejlsport er en powerfull cocktail.

HVAD SKER DER TIL SOMMERSEJLADS?





Masser af sejlads med lege og alternative øvelser på vandet.
Mulighed for at sejle i anden båd/bræt end den sædvanlige.
Masser af gode sejlerkammerater.
På land er der typisk en række aktiviteter som boldspil, spil, strandlege m.v.

SOMMERSEJLADS er ikke en træningslejr i kapsejlads.






Alle selvhjulpne sejlere kan uanset jolle/bræt type deltage til sommersejlads.
Den arrangerende sejlklub kan sørge for forplejning, som oftest vil bestå af
formiddagsfrugt, frokost, eftermiddagssnack. Klubben kan dog også vælge, at sejlerne selv
skal medbringe madpakke.
Der er et varieret udbud af forskellige både og brætter, som deltagerne kan låne/prøve
(Sejlerne er meget velkomne til at medbringe egen båd).
Aktivitetsprogrammet indeholder en plan ”B” med aktiviteter på land, hvis vejrforholdene
ikke tillader sejladsaktiviteter.

DANSK SEJLUNION STØTTER DEN ARRANGERENDE KLUB MED:













Annoncering af Sommersejlads på www.sejlsport.dk, www.sejlkalender.dk.
Der skal være en ansvarlig leder til Sommersejlads fra den arrangerende klub, som bl.a.
sparrer med Dansk Sejlunions klubkonsulent, Henrik Tang, omkring planlægningen af
aktiviteten, herunder godkendelse af invitation og program for Sommersejladsen.
Invitation, program og markedsføringsplan skal være Dansk Sejlunion i hænde senest d.
25. marts, hvis klubben ønsker, at være med fra start af åbning for tilmelding d. 1. april.
Dansk Sejlunion kan udlåne aktivitetstrailer i forbindelse med afviklingen af aktiviteten.
Dansk Sejlunion sørger for, at den arrangerende sejlklub modtager en t-shirt, og en
drikkedunk til alle deltagere i Sommersejlads.
Tilmelding foregår via www.sejlsport.dk/sommer fra d. 1. april og det er en forudsætning
for at modtage T-shirts og drikkedunke, at tilmeldingen foregår via Dansk Sejlunions
tilmeldingsmodul.
Dansk Sejlunion afholder udgifter til transaktionsgebyrer ved tilmeldingen.
Klubber, der ikke tidligere har arrangeret sommeraktiviteter, kan søge om et tilskud på kr.
750,- pr. aktivitetsdag. Evt. støtte tildeles til max. 5 aktivitetsdage samt 1 sommeraktivitet
i klubben. Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulent Henrik Tang for yderligere info om
muligheder: henrik@sejlsport.dk.
Der skal udarbejdes en sikkerhedsinstruks for afviklingen af Sommersejlads. Dansk
Sejlunion godkender ikke sikkerhedsinstruksen, men kan rådgive. Se mere her.

