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Forældre opgave  Middelfart Sejlklub  
   
 
”SPØRG MIG” person 
 
 

Tidspunkt: Fra klargøringen af første jolle påbegyndes, - til sidste afrigget! 
( - i praksis vil det sige fra ca. kl. 17.45 – 20.30 ) 

 
Opgaver:  Byde velkommen til nye sejlere og forældre  

Når nye ”mulige” sejlere møder op på havnen, skal de bydes 
velkommen og præsenteres for sejlsporten, sejlklubben, trænere, 
hjælpere og øvrige forældre på en ordentlig måde. 
- i praksis betyder det at du skal gå en præsentations runde hvor den 
nye sejler og forældrene hilser på alle, samt orienteres om de enkeltes 
funktion i ungdomsafdelingen. Samtidig fremvises sejlklubbens 
faciliteter, både m.v. 
  

  Gennemgang af målsætning, politikker m.v. 
I forbindelse med præsentationen gennemgås sejlklubbens 
målsætning, sikkerhedspolitik, forældrepolitik og trænerpolitik. 
Herunder orienteres de nye forældre om forældreopgaverne og 
funktionsbeskrivelserne. 
Den nye sejler og forældrene skal have en velkomstfolder, 
målsætningen, ”sejlsport – en sport for børn” og ”Børn, unge og 
sejlsport” med hjem til nærmere gennemlæsning.   
 
Introduktion til sejlads (anden aften) 
Husk på at ikke alle nye sejlere og forældre har kendskab til sejlads. 
Og har derfor ej heller kendskab til de fagudtryk og termer ”vi” sejlere 
bruger i hverdagen. Derfor er det vigtigt at de introduceres til sejlads 
og f.eks. optimist jollen i et ”sprog” som alle kan forstå. Brug Optimist 
1 til introduktionen. 
 
Indslusning på begynder hold  
Inden den nye sejler ”indsluses” på begynder holdet er det vigtigt at 
den nye sejler kender navn på instruktøren på dette hold og at du har 
præsenteret sejleren for holdet f.eks. ved et skippermøde.  
 
Alle sejlere og forældre kan spørge om alt 
Derfor er det vigtigt at du kender alle funktioner i ungdomsafdelingen 
og ikke mindst hvem der er ansvarlig for hvert funktionsområde. Så du 
kan henvise til rette vedkomne. 
Står du med et spørgsmål du ikke kan svare på, så må du rådføre dig 
med ungdomslederen inden du vender tilbage med et svar.  
 

Udstyr / Materiel: Du skal ved træningsaftner bære SPØRG MIG jakken som hænger i 
ungdomsskabet. 
I ungdomsskabet ligger også mappe med målsætning, 
sikkerhedspolitik, forældrepolitik og trænerpolitik. Samt 
velkomstfolder, ”Sejlsport – en sport for børn” og ”Børn, unge og 
sejlsport”. Husk at rekvirere flere ved ungdomslederen hvis du tager 
de sidste. 

 
Bemanding: 1 personer pr. vagt   

SPØRG MIG gruppen er på i alt 2-3 personer.  
Gruppen afklarer / planlægger selv internt den nødvendige vagtplan 
samt hvorledes pludselige afbud håndteres (f.eks. telefonkæde) 
Én person udpeges som den ansvarshavende. 


