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Introduktion 
Denne  forældre-politik  er  udarbejdet  for  at  give  jer  -  forældre  til  junior-  og 
ungdomssejlerne i Strandby Sejlklub – en introduktion til de forventninger og krav som i  
vil blive mødt med af såvel sejlere, trænere og de øvrige medlemmer i sejlklubben.  

Frivilligt arbejdet
Sejlklubbens  eksistensgrundlag  er  baseret  på  frivillig  og  ulønnet  arbejdskraft,  hvor 
træneres og instruktørernes tid primært skal bruges på vandet med sejlerne. Da sejlsport 
også er en grej- og materiel-tung sport, da er juniorarbejdet baseret på at forældrene giver 
en hånd med  ved arbejdsdage  i  klubben,  ved  vedligehold  af  joller  og  ved  stævner  og 
træning. 

Opgaverne
Typiske opgaver som forældre forventes at deltage i  er  -  og som ikke kræver specielle  
forudsætninger - er f.eks.:

• Medhjælp ved træningsaftener, f.eks. brovagt eller assistent i følgebåd
• Medhjælp ved stævner i Strandby Sejlklub og naboklubber
• Transport af joller til stævner
• Køkkentjans (kage og/eller mad)
• Søsætning og optagning af joller

Du behøver ikke at være medlem af klubben for at give en hånd med. 

Kommunikation 
Kommunikation til såvel forældre som sejlere foregår elektronisk via forskellige primært 
elektroniske medier, hjemmeside, email og SMS. Med et barn der sejler, da skal du være 
tilmeldt juniorafdelingen nyhedsbrev – se mere på www.vildmedvand.dk.

Sikkerhed
Klubben prioriterer sikkerhed meget højt og har udarbejdet en sikkerhedspolitik, som kan 
finde på junior-afdelingens hjemmeside: www.vildmedvand.dk.  Det er forældrenes pligt at 
sørge for at børnene er forsvarligt klædt på til sejlads og færden ved havnen,  dvs. iført 
svømme- eller redningsvest og ordentligt tøj.  Junior- og ungdomssejlere der færdes ved 
klubbens  faciliteter  skal  være  iført  flydevest,  hvis  de  færdes  langs  kajer  og/eller  på 
broerne. 

Efter træning
Når træningen er afsluttet, da skal sejlerne forlade havnearealet og begive sig hjem. Det er 
forældrenes ansvar at sikre at dette sker, da det ikke kan påregnes at der er trænere til  
stede efter afslutning.

Fællesskab
Vi lægger meget vægt det sociale islæt, og har fra tid til anden specielle arrangementer 
hvor forældre og søskende er velkomme. Ved sådanne arrangementer vil det kunne være 
forældrene  der  laver  mad  i  sejlklubbens  køkken.  Forældre  og  søskende  er  meget 
velkomme til at deltage

http://www.vildmedvand.dk/
http://www.vildmedvand.dk/


Stævner og lejre
Der er  masser  af  gode  sejlads-oplevelser  også  uden for  Strandby Sejlklub.  Forældrene 
opfordres til at tage med deres børn til udenbys stævner, lejre eller lignende. Når man som  
forældre er til sådanne aktiviteter, da er er man ambassadør for Strandby Sejlklub. Derfor 
forventer  vi,  at  man følger  arrangørernes  anvisninger  og  regler.  Ved stævner  vil  dette 
betyde at man holde sig udenfor baneområdet, undlade at coache sit eget barn, udvise godt 
sømandskab, rydde efter sig og i øvrigt udvise almindelig høflighed samt ordentlig opførsel 
i det sociale liv herunder spisningen og ved at få en kop kaffe mens børnene sejler. 

Følgebåde
Hvis en juniorsejler  deltager i  et  stævne,  da kan forældre i  begrænset omfang låne en 
klubbens følgebåde. Hvis forældrene låner sejlklubbens følgebåde kræver vi, at man har 
speedbåds-certifikat  eller  dueligheds-bevis.  Lån  af  følgebåde  kræver  altid  særlig  aftale 
med klubbens juniorleder. Efter lånet skal båden afleveres i afvasket og rengjort stand med 
fulde benzin-tank. 

Børneattester
Ifølge  lovkrav  skal  der  udfærdiges  en  børneattest  ved  nyansættelse  af  trænere, 
instruktører, holdledere og assistenter, som er fyldt 15 år eller derover og som skal have 
direkte kontakt med børn under 15 år. Forældre, der er aktive i klubben skal give samtykke 
til at få have udfærdiget en børneattest. Kun personer med en børneattest kan fungere som 
hjælpere i klubben. Attesten vil skulle fornyes ca. hvert 3. år.
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