
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, Telefon 5819 6016 

Støtte til juniorsejlere 
 
Skælskør Amatør Sejlklub støtter alle jollesejlere ved at: 

• have følgebåde til rådighed ved træning 
• stille vedligeholdte optimistjoller med sejl til rådighed – juniorudvalget råder over 

klubbens materiel til de enkelte sejlere, hvor lånebeviser er indgået 
• give mulighed for at anvende klubbens følgebåde (gummibåde) til stævner og 

træningslejre. Følgebådene kan anvendes indenfor landets grænser og klubben bidrager 
med betaling til merudgift ved transport af følgebåde såfremt der deltager mere end 1 
sejler fra SAS. Dvs., merudgiften ved  
• bro- og færgeforbindelser 
• km tilskud ved kørsel med trailer fastsat til 0,75 kr/km 

Udfra sikkerhedsmæssige aspekter skal følgebåden altid anvendes til sejlere i 
vanskeligheder. Derudover kan følgebåden anvendes således, at den tilgodeser alle 
klubbens sejlere ved stævner. Det kan også forekomme, at klubbens følgebåd skal 
anvendes til stævnegennemførelse og dermed ikke er til rådighed for klubbens 
sejlere. Se i øvrigt regler for anvendelse af følgebåde. 

• klubben stiller jolletrailer til rådighed ved fælles jolletransport. Klubben bidrager med 
betaling til merudgift ved transport af jolletrailer. Dvs., merudgiften ved  
• bro- og færgeforbindelser 
• km tilskud ved kørsel med jolletrailer fastsat til 0,75 kr/km 
• jolletraileren skal i vides omfang bruges til de sejlere, som ikke selv har mulighed 

for at transportere jollen 
 
Derudover ønsker SAS at støtte talentfulde juniorsejlere ved at yde økonomiske tilskud 

• til følgende stævner bidrager klubben med startgebyr 
o Udtagelsesstævner til internationale mesterskaber 
o Junior- og ungdomsdanmarksmesterskaber 
o Internationale stævner, der kræver forudgående kvalificering (Nordiske, 

Europæiske og Verdens Mesterskaber) samt tilsvarende stævner 
• desuden kan der under specielle omstændigheder og efter individuel behandling i 

juniorudvalget (skriftlig budget) med efterfølgende indstilling til bestyrelse, der afgør 
udmøntning, yderligere ansøges til andre relevante projekter (fx træningslejre, 
transport til internationale mesterskaber). 
 

• forudsætninger for opnåelse af støtte som talentfuld juniorsejler er 
• minimums én fuld sæsons aktiv deltagelse startende fra budgetår 
• stiller til stævner udelukkende for Skælskør Amatør Sejlklub i hele sæsonen 
• følger træning fast i Skælskør og er synlig i klubben 
• forventet budget godkendt af juniorudvalget afleveres til bestyrelsen senest i januar 

måned til godkendelse ved næstkommende generalforsamling foreligger 
• afregning med bilag (dokumenterbare udgifter) gennem lederen af Juniorudvalget til 

hovedklubbens kasser 
• der kan ikke udbetales mere end der årligt er budgetteret med i hovedklubbens 

budgetpost vedr. tilskud til jollesejlere 
 
Udgifter til andre stævner afholdes af den enkelte sejler, selvom sejleren stiller op for 
Skælskør Amatør Sejlklub. Klubbens tilskudspolitik skal ses i relations til klubbens lave 
medlemskontingent og sejlerne opfordres generelt til tilbageholdenhed med udgiftsniveauet og 
konstant under de givne omstændigheder at søge efter en fornuftig og omkostningsbevidst 
løsning. 
 
Indstillet af juniorudvalg til bestyrelsen den 8-2-2007,  
 
Godkendt af bestyrelsen i Skælskør Amatør Sejlklub, marts 2007 
  


