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Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub er de børn og unge og en 
håndfuld trænere, der holder af at lave aktiviteter på og ved vandet. 
Junior-afdelingens navn for aktiviteterne er 'Vild med Vand' og 
nedenfor kan du læse lidt mere om vores formål og visioner. 

Har du lyst til at læse endnu mere, så se vores hjemmeside: www.vildmedvand.dk. 

Vores formål

• Gennem lege og vand-aktiviteter, at skabe sociale relationer mellem børn og 
unge på tværs af aldersgrupper.

• At skabe naturlig sammenhæng mellem sikkerhed til søs og aktiviteter på 
og ved vandet.

• At introducere børn og unge til aktiviteter i, ved og omkring vandet som 
Strandbys kystnære placering – helt oplagt – tilbyder.

• At styrke lokalsamfundets tilknytning til vandet og være medskabende til et 
naturligt, sikkert og mangfoldigt samlingspunkt for social samvær.

• På sigt, at tilbyde et trygt lokale i klubhuset til klubbens unge, som de kan 
anvende som et uformelt samlingssted i god kvalitet – til sejlads-relaterede 
aktiviteter. 

• Give de unge muligheder for at deltage i sociale aktiviteter og konstruktiv 
konkurrence i andre sejlklubber 

Vores Aktiviteter

Vild  med  Vand  tilbyder  vand-relaterede  aktiviteter  gennem  alle  årstiderne, 
sommer som vinter. Aktiviteterne er tilrettelagt som sociale aktiviteter der tager 
udgangspunkt i deltagernes alderstrin og færdigheder. De sportslige aktiviteter er 
med breddefokus og indeholder ikke nogen form for elitær specialisering.

Typiske aktiviteter i Vild med Vand er for eksempel:

• Sejlads med 1 og 2 personers børne- og ungdomsjoller: Optimistjoller, 
Laserjoller, Tera & Feva-joller

• Introduktion til sejlads med kølbåde.
• Svømning: Daglig intensiv svømmetræning i tilknytning til skoleferier. 

Ugentlig svømmetræning i vinterperioden.
• Styrketræning: Ugentlig styrketræning – med leg og bevægelse i fokus – i 

vinterperioden.
• Undervisning i sejlads: Introduktion til sejlbåds-sejlads godt sømandsskab, 

knuder og knob.



• Sikkerheds til søs: Teoretiske og praktiske øvelser, f.eks afprøvning af 
sikkerhedsudstyr i svømmehal og i havet. Kæntrings-øvelser. Svømning med 
tøj og redningsveste.

• Krabbefiskeri for de yngste (0-3 klasse)
• Ad hoc aktiviteter som inddrages efter behov: byg tømmerflåde/risbåd, 

sejlads med fiskekutter, sejlads med radio styrede både, find dyr og planter 
ved vandet (med natur-vejleder), kajak-sejlads, surf-sejlads, vandski, 
dykning.

• At arbejde med hænderne: Lære at vedligeholde joller og udstyr
• Kammeratskab på tværs af byer: Aktiviteter, f.eks. sommersejlads, 

sommerlejre, fællestræning og kapsejladser sammen med naboklubber

Vores Målgruppe

Den  primære  målgruppe  er  skolesøgende  børn  2-9  klasse.  Den  sekundære 
målgruppe er børn og unge op til 25 års alderen, der vil – på egen hånd – kunne 
benytte de faciliteter som klubben stiller til rådighed. Vild med Vand har sit højeste 
aktivitets-niveau  i  sommerperioden  med  nogle  færre  aktiviteter  i  forårs  og 
efterårsperioden.  Vi  holder  normalt  et  par  måneders  pausetilstand  i 
vintermånederne.

Økonomi

Vi i juniorafdelingen er meget fokuserede på at alle børn og unge uanset baggrund 
skal have råd til at sejle, så vi holder juniorkontingent på et lavt niveau (omkring 
400 kr per år).  Det  er vores mål,  at klubben skal kunne tilbyde de unge en vis 
mængde  tidssvarende  materiel;  da  ofte  ikke  er  inden  for  den  økonomiske 
rækkevidde af vores medlemsfamilier at skulle bære en udgift på 10-20000 kr på 
et  barns  fritidsaktivitet.  Typisk  vil  klubben søge  at  finde  eksterne midler  til  at 
dække nye initiativers anlægs-aktiver.

Udviklingsprojekter

For at sikre at juniorafdelingen er i  konstant drift,  da er det naturligt for os at  
specificere  og  deltage  i  projekter  der  understøtter  arbejdet  med  vores 
målsætninger.  Vild  med  vand  vedligeholder  en  udviklings-plan,  som  revideres 
mindst  hvert  andet  år.   Udviklingsplanen  kan  indeholde  såvel  anlægs-planer, 
organisations-forhold og aktiviteters-planer.

Trænere

Trænerne er frivillige og ulønnede. Trænere rekrutteres typisk bland sejlklubbens 
medlemmer, hos sejler-forældre og hos de ældste sejlere. Trænerene forventes at 
deltage i Dansk Sejlunions træner- og instruktøruddannelser. Der bliver indhentet 
børneattester på alle aktive trænere i Strandby Sejlklub.



Forældre

Forældre til sejler-børn forventes at være aktive medspillere som beskrevet i 
juniorafdelingens forældre-politik. Dokumentet kan findes på afdelingens 
hjemmeside www.vildmedvand.dk. 

Samarbejde

Juniorafdelingen indgår i et tæt samarbejder med vores naboklubber om 
aktiviteter som understøtter målsætningerne heri.

Kontakt

Vild med Vand er aktiviteterne i Strandby Sejlklubs juniorafdelingen. Hvis du vil 
kontakte os kan vi findes på nedenstående adresse:

Strandby Sejlklub
Gammel Sydhavnskaj
9970 Strandby

Juniorleder Morten Lybech Thøgersen, tlf. 25461343
Juniorleder Frederik Carstens, tlf. 2826 1265
Juniorleder Karsten Højmark, tlf. 2948 6112
Juniorleder Jeppe Kajgaard, tlf. 4132 7732
Formand for Sejlklubben, Frede Jørgensen, tlf. 2029 6627
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