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Vild med vand - Version 1.1 – Marts 2015 

Dette dokument beskriver de aktiviteter og handlinger som vi forventer i perioden 2015-2017. Fokus er på 

at opbygge en sund og levedygtig junior-afdeling, med en størrelse der passer til byens størrelse og de 

træner-ressourcer som er til rådighed. Vi vil finde det naturligt med en afdeling på 10-15 juniorsejlere med 

ca. fordelt i to lige store grupper, på henholdsvis begynder niveau og mellem/højt-niveau. 

Generelle mål i perioden i prioriteret rækkefølge 

 Fastholde eksistere sejlere  

 Udbygge samarbejde med naboklubber og i kredsen (inkludering af vinteraktiviteter / svømning) 

 Rekruttere nye sejlere 

 Gennem samarbejde sikre at ældre sejlere ”videreformidles” 

Forældre 

 Sikre forældre-opbakning/forståelse 

 Søge rekruttering af forældre til specifikke opgaver og træning 

Trænere 

 Have mindst en ung eller en forældre på træner/instruktør-kursus hvert år 

 Sikre træner og instruktør-uddannelse 

 Få unge-instruktører til at lave ’selvtræning’ nogle gange 

Projekter i prioriteret rækkefølge   

 Sikre optimal kommunikation med sejlere gennem af direkte SMS, email, facebook og hjemmeside  

 Skole- eller SFO-sejlads-forsøg 

Aktiviteter i 2015 i prioriteret rækkefølge 

 Indkøb af Hobie 16 og kompetence-opbygning for flerskrogs-sejlads (evt. dage med åben-hobie) 

 Deltagelse i ’Instruktør 1’ kursus for en eller flere af klubbens sejlere / hjælpere. 

 Vild med vand ting: Waveboarding og dykkeraktiviteter 

 Selvorganiserende sejladsaktiviteter for de ældre unge i sæson 2015 (fx via sejl selv beviser) 

 Camp på palmestranden med nordøst-jysk kreds (medio juni) 

 Hverve aktiviteter (helst i August, f.eks. i forbindelse med andre aktiviteter på havnen) 

 Deltagelse i dykkeraktiviteter 

 Sommersejlads med naboklubberne (primo juli eller primo august) 

 Arrangere sejlads aktiviteter med nabo klubber (Ålbæk og Frederikshavn) 

Aktiviteter som afventer mere HR (HR = Human Resources) 

 Søsports-terrasse søges etableret 

 Junior/ungdomslokale søges etableret 

 Aktivitets-plads søges etableret ved klubhuset 
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