
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Middelfart Sejlklub 

Vision (Hvor vil vi hen på den lange bane): 
MS Ungdoms- og jolleafdeling vil arbejde på, at flest mulige dyrker sejlsport 
(sejlere for livet) med det formål at opnå sejlerkompetencer, gode sociale 
relationer og glæde ved sejlads, samt fastholde sejlerne i sporten. Afdelingen 
vil arbejde imod at være stor og bred og rumme mere end 100 aktive sejlere 
på alle niveauer og aldre. Afdelingen vil have en økonomi, som gør det muligt 
at forny og vedligeholde faciliteter, joller og grej samt afholde relevante 
arrangementer. Afdelingen vil se positivt på alle nye sejlsportsrelaterede tiltag. 
 
Målsætning (Hvordan opnår vi vores vision): 
Afdelingen vil møde sejlerne på deres egne præmisser – uanset alder, 
færdigheder og ambitioner. Det vil ske ved at sætte barnet, den unge eller 
sejleren i centrum og forsøge at imødekomme dennes ønsker og hensyn. 
 
Afdelingen vil tilbyde kompetent træning og rådgivning til alle inden for de 
jolletyper og kompetenceniveauer, som er i afdelingens fokus. Afdelingen vil 
udleje og fokusere på optimist, Feva, 29’er, Hobie Cat 16 og surfboard. 
Endvidere vil afdelingen tage udgangspunkt i DS’s (Dansk Sejlunion) koncept 
vedr. aldersrelateret træning (sen specialisering), tilrettelægge træningen efter 
DS’s Diplom Sejlskolen (træningsforløb som løbende udvikler specifikke 
sejlerkompetencer), være godkendt som en klub under sejlunionens 
Sportsklubkoncept - herunder godkendes som en ungdomsvenlig klub. 
Afdelingen vil arbejde på, at få ungdomssejlerne til at deltage i ligasejlads. 
Træningen vil endvidere inddrage motion og sundhed. 
 
Afdelingen vil fokusere mere på bredden end på eliten, men ønsker at rumme 
begge grupper. Gennem DS’s uddannelsesprogram vil klubben løbende 
uddanne instruktører og trænere på niveauer, som passer til 
medlemsgruppen.  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Middelfart Sejlklub 

Økonomien sættes i fokus gennem medlemskontingent, jolleleje, projekter, 
stævner, sejler-camps og sponsorater. Der tilstræbes økonomisk 
gennemskuelighed og synlighed. 
 
Afdelingen vil årligt afholde stævner, sejler-camp og andre aktiviteter, som 
styrker medlemmernes sejlerkompetencer, sociale relationer samt klubbens 
økonomi. Disse arrangementer kan dække alle sejlerniveauer og baseres på 
frivilligt arbejde fra medlemmer og forældre. Det forventes at disse bidrager i 
det omfang, som er dem muligt.  
 
Afdelingen vil tilbyde fysiske rammer, som til enhver tid kan benyttes af 
afdelingens medlemmer til aktiviteter vedr. sejlads og samvær relateret til 
afdelingen visioner. 
 


