
Skabe en rummelig sejlklub med målsætning om, at SKABE SEJLERE FOR
LIVET
Efterleve THE YOUNGSTERS WAY
Udpege, at der til en hver tid altid findes minimum to YOUNGSTERS
AMBASSADØRER i klubben
Kommunikere YOUNGSTERS idéen bredt i klubben    

Hensigtsaftale mellem
Sejlsportsligaens YOUNGSTERS TEAM og

DEN CERTIFICEREDE YOUNGSTERS SEJLKLUB 

Denne aftale har til formål at skabe klarhed over forventninger og ydelser
mellem de to skitserede parter - Sejlsportsligaens YOUNGSTERS TEAM
(kaldet YT) og DEN CERTIFICEREDE YOUNGSTERS SEJLKLUB (kaldet CYS).

Overordnet målsætning for YOUNGSTERS
Den overordnede hensigt og målsætning er, at rekruttere og fastholde så
mange unge mennesker i sejlsporten som overhovedet muligt.  

DEN CERTIFICEREDE YOUNGSTERS SEJLKLUBS ROLLE 
CYS skal skabe en kultur og aktiviteter der støtter op om den overordnede
målsætning. 

Dette skal bl.a. ske ved flg. hovedpunkter:
1.

2.
3.

4.



Skab en rummelig sejlklub med fokus på at skabe sejlere for livet
Skab sejlsport på de unges præmisser - der hvor de hver især er i livet·       
Sejl ”FUNRACE” - balancen mellem kapsejlads og tursejlads
Skab sjov, fællesskab, læring og progression
Sejl gerne bådtyper med flere ombord – gerne pige/dreng
Gør sejlsporten/sejlklubben til et frirum 

Skabe en rummelig sejlklub med målsætning om, at SKABE SEJLERE FOR
LIVET
Den rummelige CYS giver plads til alle og lader ikke stærke fraktioner og
holdninger stå i vejen for målet om at kunne rekruttere og specielt
fastholde de unge sejlere – så de bliver i sejlsporten og bliver sejlere for
livet.

Efterleve THE YOUNGSTERS WAY
THE YOUNGSTERS WAY er udarbejdet I samarbejde med Center for
Ungdomsstudier og beskriver nogle spilleregler og anbefalinger, der per
evidens fastholder de unge i sport – her defineret til sejlsporten.

Udpege, at der til en hver tid altid findes minimum to YOUNGSTERS
AMBASSADØRER i klubben
YOUNGSTERS AMBASSADØRER’ne skal formidle og forankre YOUNGSTERS
idéen lokalt i klubben og samtidig være netværk og bindeled til andre
YOUNGSTERS regionalt og på landsplan. 

Kommunikere YOUNGSTERS idéen bredt i klubben   
En af opgaverne for CYS er at få kommunikeret omkring hele YOUNGSTERS
idéen bredt ud til forældre, kommende sejlere, nuværende ungdomssejlere
og øvrige medlemmer og omverden – for at opnå størst mulig effekt.



Udvikle værktøjer til CYS, der understøtter YOUNGSTERS aktiviteter
Udvikle værktøjer til YOUNGSTERS AMBASSADØRERNE
Kommunikere YOUNGSTERS idéen bredt
Drive YOUNGSTERS web og SoMe communities
Facilitere netværket, både blandt CYS og Y-ambassadørerne
Arrangere landsdækkende camps, funrace og kapsejlads

SEJLSPORTSLIGAENS YOUNGSTERS TEAM’S ROLLE
YT skal være center for facilitering, nytænkning og innovation der kan styrke
og hjælpe CYS og hele YOUNGSTERS miljøet til at nå den overordnede
målsætning.  

Dette skal bl.a. ske ved flg. hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Være repræsentant for din YOUNGSTERS sejlklub
Være formidler af YOUNGSTERS internt i din sejlklub til både nye sejlere,
forældre og øvrige sejlere i klubben
Være med til at udvikle YOUNGSTERS konceptet i din sejlklub·       Indgå i
et nationalt korps af ambassadører på tværs af klubberne
Være med i netværket af YOUNGSTERS der organiserer og formidler
aktiviteter – både dem på vand og dem på land 

Du lærer om ledelse, motivation, planlægning, prioritering og at drive et
fællesskab
Du får et merchandise YOUNGSTERS kit, bestående af fx sejlertaske,
solbriller og tøj
Du får et diplom du kan vedlægge dine fremtidige ansøgninger
Du kan når som helst bede om en udtalelse om dit frivillige engagement
og hvad det indebærer. Denne kan også indeholde en personlig
udtalelse fra din klub
Du kan putte din Y-ambassadørrolle på dit CV
Du mødes med de øvrige Y-ambassadører lokalt, regionalt og på tværs
af landet til planlagte workshops 

Du har YOUNGSTERS TEAMET som en af dine nærmeste
samarbejdspartnere
Teamet hjælper dig med at strukturere aktiviteterne i din klub og at
opbygge og udvikle et velfungerende udvalg
Teamet supporterer dig i de daglige aktiviteter og hjælper med at skabe
et netværk med andre Y-Ambassadører i Danmark
Teamet sikrer en velfungerende SoMe platform til kommunikation og
sammenhold samt en hjemmeside hvor du kan finde information og
henvise sejlere og forældre til for mere information
YOUNGSTERS TEAMET hjælper dig 24/7          

YOUNGSTERS AMBASSADØRERNES ROLLE    

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE Y-AMBASSADØR

SUPPORT FRA YOUNGSTERS TEAMET


