
Som Y-Ambassadør er du med til at udvikle YOUNGSTERS konceptet i din
sejlklub. Du indgår i et nationalt korps af ambassadører på tværs af
klubberne, der giver dig en unik mulighed for at sparre/motivere/udvikle
sejlsport med andre unge og organisere aktiviteter på tværs af klubber og
landsdele.Som Y-Ambassadør lærer du om ledelse, motivation, planlægning,
prioritering og at drive et fællesskab. Når du har gennemført
grunduddannelsen får du et diplom du kan vedlægge dine fremtidige
ansøgninger. Desuden kan du, når som helst, bede om en udtalelse om dit
frivillige engagement og hvad det indebærer der indeholder en personlig
udtalelse fra din klub.

Som Y-Ambassadør lærer du om ledelse, motivation, planlægning,
prioritering og at drive et fællesskab. Når du har gennemført
grunduddannelsen får du et diplom du kan vedlægge dine fremtidige
ansøgninger. Desuden kan du, når som helst, bede om en udtalelse om dit
frivillige engagement og hvad det indebærer der indeholder en personlig
udtalelse fra din klub.

Y-AMBASSADØR  - DET ER  LIGE DIG!



Uden unge sejlere, ingen sejlklub. Uden din involvering bliver tilbuddet til
andre unge ikke det  fedest mulige. Det er dig der bedst ved hvad der er
sjovt, hvad der er motiverende, hvad andre unge gerne vil være en del af.

Som Y-Ambassadør har du netop en mulighed for at sætte dit personlige
præg på din klubs aktiviteter til andre unge. Gøre klubben til det absolut
fedeste sted at være i dit område og sikre dig at en masse andre unge har
lyst til at være en del af sejlklubben og de fantastiske oplevelser man kan få
som sejler.

YOUNGSTERS Teamet  står klar til at støtte dig  i den opgave det er, at skabe
et fedt sejlsportsmiljø i din klub. Vi ønsker, sammen med dig og øvrige
ildsjæle i din klub, at skabe bedre rammer for unge sejlere. Det kan foregå
gennem events, hyggesejlads, ungdomsliga, camps, hverdagssejlads eller
noget helt andet, som du finder på sammen med din
klubambassadørgruppe. 

YOUNGSTERS TEAMET kan mødes med dig virtuelt eller i et fysisk møde
hjemme i din sejlklub for at hjælpe dig i gang med arbejdet. Det eneste du
skal gør er at hive fat i os på mail, messenger eller mobil, så sætter vi et
møde op så hurtigt det kan lade sig gøre.

Kontakt Y-Teamet 

VÆR MED TIL AT UDVIKLE DIN KLUB!

K L I K  H E R

http://youngsterssailing.dk/kontakt/


Ud over at du kan  sætte Y-ambassadørrollen på dit CV, får du også et
merchandise kit fra YOUNGSTERS. Kittet består af sejlertaske med:
solbriller, t-shirt, sejlersæt og svømmevest. Dette får du kvit og frit som tak
for dit engagement i YOUNGSTERS.

Desuden får du relationer til sejlere fra hele Danmark og er med til at
opbygge det fedeste ungdomsmiljø på tværs af klubber i Danmark.

DET FÅR DU SOM AMBASSADØR 



Din rolle er at udbrede kendskabet til YOUNGSTERS i din sejlklub og sikre
fastholdelse og rekruttering lokalt. Du organiserer aktiviteter med hjælp fra
de koncepter du kan finde på hjemmesiden. Koncepterne går i dybden så
du ikke er i tvivl om hvad du skal gøre for at lykkes. De kan bruges i sin
helhed eller udvikles så de passer til netop din klub. Desuden forventer vi at
du deltager aktivt i de 3 Y-Ambassadør workshops der ligger i løbet af et
kalenderår.

DET FORVENTER VI AF DIG

KOMMUNIKATION
Kommunikationen mellem Y-Ambassadører foregår på
YOUNGSTERS officielle Facebook-gruppe: YOUNGSTERS
Ambassadører, i en lokal messenger-gruppe bestående af
Ambassadører fra klubber i dit område, samt jeres egen interne
messenger-gruppe. I alle grupperne vil en fra YOUNGSTERS
TEAMET deltage, så kommunikationsvejen bliver så kort som
muligt.

Som Y-ambassadør er du opfindsom og når du, sammen med
dine klubkammerater, har udviklet en sjov aktivitet eller en ny
øvelse deler du den med de øvrige YOUNGSTERS klubber på de
sociale medier



Son ung ved du at rigtig meget kommunikation foregår på de sociale
medier. Y-Ambassadører har et ansvar for at holde YOUNGSTERS sociale
medier aktive og spændende at følge med i.

Når du har været på vandet eller bare nede i klubben deler du et sjovt
minde, en vild manøvre fra sejlturen eller bare en hyggestund med
vennerne.

Vi skal tegne et billede af at der er plads til alle og at sejlsporten kan være
det frirum mange unge går og leder efter.

 Du indgår i et nationalt
korps af ambassadører
på tværs af klubberne,
der giver dig en unik

mulighed for at sparre/
motivere/udvikle

sejlsport 

YOUNGSTERS ER OGSÅ VIRTUELT


