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Skælskør Amatør-Sejlklub får godkendelse af Dansk Sejlunion 
 
Juniorafdelingen i Skælskør Amatør-Sejlklub har gennem de sidste 3 år oplevet en stigende 
interesse for at sejle og klubben tæller således nu mere end 20 aktive juniorer i alle 
aldersklasser (8-15) og niveauer (begynder til meget erfaren kapsejler). Der trænes 2 gange 
om ugen i perioden fra påske til 1. oktober og i vinterhalvåret mødes sejlerne hver måned til 
teoriundervisning og hygge. 
 
Tiltrækningen af nye unge sejlere er sket efter en ihærdig indsats fra klubbens ledelse og 
ungdomsafdeling, et arbejde som fra 1. december 2010 også gør, at klubben er blevet 
godkendt som ungdomsvenlig sejlklub under Dansk Sejlunion. Godkendelsen bygger på en 
række parametre som Dansk Sejlunion har fastsat, der blandt andet omfatter: 

• Udstyr som nye sejlere kan låne 
• Selvstædigt budget i klubben og fokus fra klubbens bestyrelse 
• Faciliteter til ungdommen både til omklædning og til ophold før/efter træning 
• Nedskrevne sikkerhedsregler og procedurer 
• Politikker omkring træning, sejlads og trænere 
• Anvendelse af Dansk Sejlunions diplomskole 

 
Vi er meget glade for at have fået denne godkendelse, 
som dog ikke er et udtryk for at vi tidligere har 
fravalgt ungdommen. Godkendelsen skal ses som en 
dokumentation og anerkendelse af det arbejde der 
gøres i klubben, både i det daglige med de unge og 
bagved med nedskrevne politikker, så alle ved hvilke 
opgaver og roller der er. 
 
Processen har stået på i gennem hele 2010, med god støtte fra Dansk Sejlunion. 
 
Vores mål er konstant at være et attraktivt fritidstilbud til kommunens unge, så de får 
mulighed for at dyrke en sund sport under trygge og behagelige forhold. Vi kan p.t. tilbyde 
sejlerne at træne i Optimist, Tera, Feva og Laser joller, en mulighed som er mulig fordi 
klubben gennem årene har fået stor opbakning i lokalområdet og af forskellige virksomheder 
og fonde. 
 
 
 


