Moduloversigt

Lørdag 16. november 2019

DE UNGE
SEJLERE
9:00 - 09:10
9:10 - 09:50

AKTIV
KLUBLEDELSE

Inspiration til stærk og udviklende
kultur for talentudvikling i klubben. Oplæg med afsæt i britiske
klubmiljøer (bl.a. sejlsport).

Lær af vækst i tennis

En årrække med tilbagegang er
danskerne igen begyndt at spille
tennis. Hør om målrettet indsats
med succes.

Tiltræk sponsorer

Få indblik i den kommercielle
værktøjskasse, der gør klubben
attraktiv for sponsorer. Oplæg
ved Commercial Upside, partner
for Dansk Sejlunion.
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Det nye Youngsters

11:30 - 12:30

Hør om det nye Youngsters-projekt, som fra 2020 skal give konkrete værktøjer og koncepter til at
rekruttere og fastholde de unge
sejlere.

Ny Dipomsejlerskole
13:15 - 14:15

Fra 2020 relanceres Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole i et nyt
format, som i højere grad tilgodeser både eventyr og kapsejlads

Den svære overgang
14:45 - 15:45

SEJLERSKOLE
I UDVIKLING

KAPSEJLADS
FOR ALLE

Fælles velkomst! - ved formand Line Markert og direktør Christian Lerche, Dansk Sejlunion
En Aarhus-historie - om klubudvikling og ledelse af frivillige! - oplæg med Nicolai Ørum-Petersen, formand for Dansk Klatreforbund

Stærke talentmiljøer

10:00 - 11:00

SEJLKLUBBEN
I VÆKST

Folkeskolen slutter og ungdomslivet begynder. Hvordan kan
sejlklubben følge de unge ind i
næste livsfase - med nye færdigheder og fællesskaber.

Lær af vækst i tennis

En årrække med tilbagegang er
danskerne igen begyndt at spille
tennis. Hør om målrettet indsats
med succes.

Stærke talentmiljøer

Ny Diplomsejlerskole

Inspiration til stærk og udviklende
kultur for talentudvikling i klubben. Oplæg med afsæt i britiske
klubmiljøer (bl.a. sejlsport).

I 2020 lanceres ny Diplomsejlerskole for voksne. Med fokus på
joller og kølbåde - og overgangen
efter sejlerskolen
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Ny hjemmeside

Mød to klubber, som med målrettet, strategisk indsats og
idéudvikling har formået at tiltrække FLERE medlemmer.

Dansk Sejlunion er klar med en ny
hjemmeside. Hør om tankerne bag
og kom med dit input. Få også
inspiration til klubbens
hjemmeside.

På under to år er WOW vokset til
et netværk med ca. 1000 kvinder
fra hele landet. Ja, de fleste sejler
- men laver også meget andet.

Workshop om uddannelse og
rekruttering af dygtige instruktører i sejlerskolerne. Og om netværk blandt instruktører

DH for alle - Beregning

Få introduktion til beregning af
bådens DH-mål - og bliv klar til
kapsejlads. Med aktivt brug af
DH kan endnu flere blive en del af
fællesskabet på banerne.
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Klubvækst sådan!

WOW mere end sejlads

Flere instruktører

Introduktion til kapsejlads med
DH. Lær om optimal anvendelse
ift. baner, løbsinddeling, vindforhol og input til websejler.

Alt dét sejlere kan

Sejlsportsliga 2020

Sejlere tager beslutninger, kommunikerer, udøver ledelse, har
overblik og kan agere under pres.
Kan sejlerens kompetencer skabe
værdi i job og uddannelse?

Ligaen er på vej mod sin syvende
sæson. Kom og hør om Liga-status 2020 - om nye ideer, nye
tiltag og nye klubber på vej.
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Mød DS-bestyrelsen

Fra elev til medlem

Kom og del dine tanker, ideer og
holdninger med Dansk Sejlunions
bestyrelse. Invitation til åben debat om udvikling, politik og prioriteringer.

DH for alle - Kapsejlads

Hvad kan vi gøre for at fastholde
flere sejlerskoleelever i klubberne
efter endt sejlerskole?
Workshop om overgange.
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Fysisk træning
Nye fysiske programmer for juniorer, 12-16 år. Til brug i klubben
vinter og sommer. For at styrke
kroppen i voksealderen og forebygge skader.
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Kapsejladslederseminar afholdes i Engsalen. Se program på sejlsport.dk/kapsejladslederseminar - Fælles afslutning på Klubkonferencen i Centersalen kl. 16.00

