
For at lykkes med YOUNGSTERS i jeres klub kommer vi her med ideer til en
række forhold der bør være opfyldt for at få succes. Manualen skal ikke

følges slavisk, men tilrettes den enkelte klub, så det passer ind i det øvrige
sejlerliv der er i klubben.

Den bærende platform kommer med konkrete bud på hvordan et
YOUNGSTERS miljø kan opbygges med alt fra involvering af sejlere,

rekruttering af Ildsjæle og funding af nyt materiel. 

DEN BÆRENDE
PLATFORM

YOUNGSTERS



Der skal tages hensyn til rigtig mange ting når man ønsker at lave et
sprudlende sejlermiljø til unge af unge. Involveringen af de unge sejlere som
nøglepersoner er alfa omega hvis vi skal lykkes, men opbakningen fra en
voksen der vil de unge, prioriterer de unge og er tilstede er i høj grad lige så
stor en del af et godt koncept. 

Alle aktiviteter i YOUNGSTERS skal tage afsæt i filosofien:
THE YOUNGSTERS WAY

Bliv klogere på TYW: 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES?

ARRANGØR

PUNKTER DER SKAL OVERVEJES
Involver en ildsjæl, der tændes af samværet med de unge oh
naturen som element.
Involver en gruppe ældre medlemmer, der har lyst til at give de
unge et hyggeligt værested som de selv er en del af.
Indret et område i klubben, hvor de unge kan være - som de
kan indrette til ungdomsaktiviteter.
Sikre en bevidsthed om at sejlsport er andet og mere end at
komme først.
Skab muligheden for at de unge kan sejle i materiel med plads
til flere ombord.
Etabler et YOUNGSTERS Ambassadør korps på 2-4 unge
sejlere der får en afgørende rolle i udvikling og opbygning.

Y - A M B A S S A D Ø R

K L I K  H E R

http://youngsterssailing.dk/y-ambasadoer/
http://youngsterssailing.dk/the-youngsters-way/


En forældre eller et medlem der har stor interesse inden for
tur/langdistance sejlads.
En person der har tiden til at være på havnen når sejlerne har fri fra
skole. 
En der gerne deler af sin viden.
En der har forstand på vedligehold og sætter en vis standart. 
En der har tiden til weekendture og måske endda en sommertur.
En der vil involvere sig i de unge og vise dem tillid.
En der lytter og udvikler tilbuddet i samarbejde med de unge.

En ildsjæl kan ligge gemt blandt klubbens medlemmer. Her er ideer til
kriterie en ildjæl kan opfylde:

FIND JERES ILDSJÆL



Holde klubben åben om eftermiddagen når de unge har fri fra skole.
Skabe et hyggeligt frirum hvor sejlerne kan slappe af, få hjælp til
lektierne, spise en nybagt bolle og drikke et glas saftevand.
Hjælpe med bådvedligehold og tilrigning ved behov.
Organisere fællesspisning og andre sociale aktiviteter sammen med de
unge.
Være aktiv deltager i de aktiviteter der laves og hjælpe de unge med at
tage ejerskab. 

Unge mennesker kan godt lide at have selskab af ældre mennesker der har
tiden til at fordybe sig. En rolig klippe de kan regne med og som kan lytte
uden at dømme. Ved at involvere klubbens ældre medlemmer kan der
skabes et miljø af åbenhed, muligheder for venskaber på tværs af
generationer og unikke fællesskaber. Ældre medlemmer kan have følgende
ressourcer:

INVOLVER KLUBBENS ÆLDRE MEDLEMMER

I D E K A T A L O G  T I L  A K T I V I T E T E R

http://youngsterssailing.dk/idekatalog/


Inklusion er nøgleordet hvis de unge sejlere skal have lyst til at være i
klubben og tage deres kammerater med ind i fællesskabet. derfor er det
vigtigt at det er en fælles beslutning på bestyrelsesniveau at man vil have et
sprudlende ungdomsmiljø.

Er der mulighed for at tildele de unge et område i klubben de kan gøre til
deres, hvor der kan være moderne billeder på væggene og en højtaler i
hjørnet et det altid en god ide, men mindre kan også gøre det. Vigtigst af alt
er, at de unge sejlere føler sig velkomne, bliver mødt med et smil og følelsen
af at høre til kan mærkes helt ind i knoglerne.

Ejerskab er vigtigt. Skal man passe på noget, skal man være med til at bygge
det op. Involver de unge at at designe deres værested, om det så er et
hjørne af klublokalet. Lad de unge komme med ideer til indretning og
involver dem i at søge midler, så ønskerne kan blive opfyldt. Giv dem ansvar
og vis dem at I stoler på dem.

Er der en gruppe medlemmer der ikke bryder sig om forandringer og gør
modstand, kan vi anbefale at starte næste generalforsamling med følgende
tale. Talen er en opmuntring til klubbens medlemmer om at stå sammen,
om at turde forandringer og ikke mindst om at være inkluderende. 

SKAB ET OMRÅDE TIL DE UNGE

K L I K  H E R

TALEN OM FÆLLESSKABET 

http://youngsterssailing.dk/wp-content/uploads/2020/11/Formandens-tale.pdf


Engang lærte man noget nyt ved at gå ved siden af en der kunne det
allerede - 'at stå i lære'. Nu tilegner man sig en del viden  ved at læse og ikke
mindst se information. Mesterlæreprincippet ønsker vi at få tilbage i dansk
ungdomssejlads. At de unge, ganske frivilligt, involverer sig, lærer fra sig og
tager ansvar. At de kommer på havnen fordi de er vilde med fællesskabet
og gerne vil investere deres fritid i det.

Mesterlæreprincippet skal være en af grundstene i en YOUNGSTERS klub.
Dette skabes ved at de unge sejler flere sammen i bådene og har forskellige
roller. Nogle er erfarne, andre er nye. De erfarne lærer fra sig, de mindre
erfarne nyder godt af at lære og får lyst til mere. Alle nyder fællesskabet
omkring sejladsen og det der sker i klubben før og efter. Frivilligheden
begynder at blomstre og nye aktiviteter kan tage form.

SKAB ET FÆLLESSKAB OMKRING SEJLADSEN

ARRANGØR

KOM IGANG FOR FÅ PENGE 
Råder klubben ikke over kølbåde med plads til en besætning på 3-
4 er der flere muligheder for at komme igang alligevel. Måske er
der flerpersoners joller YOUNGSTERS kan starte op på? Måske kan
et brev til klubbens medlemmer sikre adgang til nogle af de
utroligt mange kølbåde, der ligger i havnene og som stort set
aldrig sejler.  

De unge kan tilbyde deres hjælp med vedligehold mod at få lov til
at sejle i båden en gang om ugen. Måske vil et par medlemmer
donere deres både til ungdomsarbejdet, nu de kan se det gode
formål?

B R E V E T  T I L  M E D L E M M E R N E
K O M M E R  S N A R T



At skaffe penge til materiel kan være hårdt arbejde. Der er ingen grund til at
alle skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Derfor udarbejder
Sejlsportsligaen en manual til hvordan I kan lykkes, forslag til fonde,
konceptbeskrivelser til brug af bådene, breve til investorer og ikke mindst
informationsmateriale til bestyrelse, medlemmer og samarbejdspartnere.

Nyt materiel kan give et
urtoligt kick til at få

aktiviteter i gang. Se her
hvordan nye både kan
udnyttes fuld ud i jeres

sejlklub: til unge, til
sejlerskole, til ældre.

KLIK HER

TIPS OG TRICKS TIL FONDSANSØGNINGER

K O M M E R  S N A R T

http://youngsterssailing.dk/wp-content/uploads/2020/11/J70-klubaktiviteter-.pdf

