DANSK SEJLUNIONS
VÆRDIER

Sejlsport
er for alle

Godt sømandskab

Fællesskab og frihed

I Danmark har vi en lang og stolt tradition for at
begive os ud på havet, og mange store sejlsportsnavne
har allerede skrevet sig ind i historiebøgerne.

DANSK SEJLUNION
Idrættens hus
2605 Brøndby
ds@sejlsport.dk
Tlf.: 8820 7000
Besøg os på nettet:
•
•
•
•
•
•

Dansksejlunion.dk
Sejlershoppen.dk
websejler.dk
sejlerlandsholdet.dk
mit.sejlsport.dk
nyhedsbreve.sejlsport.dk

Hos Dansk Sejlunion arbejder vi for at gøre Danmark til et
attraktivt sted at dyrke sejlsport. Om du er nybegynder eller
elitesejler, barn eller pensionist spiller ingen rolle – sejlsport er
for alle, og det er aldrig for sent at blive sejler.
I denne brochure kan du læse mere om de mange muligheder
på vandet og blive klogere på, hvordan Dansk Sejlunion
arbejder med både sejlere og klubber i Danmark.

Konkurrence og fairplay

Respektfuld brug af natur

Åbenhed, involvering
og samarbejde
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Kom med på vandet!
Frihed, frisk luft og fællesskaber. Sejlads er mere end blot en sport. Det er en livsstil, der byder på
mange fantastiske oplevelser på vandet såvel som på land.
Hos mange af de danske sejlklubber og surfklubber er det muligt at komme med på vandet og få
en prøvetur, ligesom flere sejlklubber afholder offentlige arrangementer, hvor der er mulighed for
at blive introduceret til de mange discipliner, sejlsporten rummer.
Måske er du til fuld fart, elsker at udfordre dig selv og drømmer om at sejle stævner mod andre
ligesindede sejlere? I så fald er kapsejlads det helt rigtige. Her kan du for alvor mærke elementerne
og prøve kræfter med konkurrencesejlads på både korte og lange baner.

SEJLERSKOLE
For at få en sikker og god start som sejler,
skal du tage et duelighedsbevis eller
speedbådsbevis. Sejlklubberne står klar med
kurser, der giver dig det bedste afsæt for
mange spændende oplevelser på vandet.
Læs mere på www.dansksejlunion.dk

Er du mere til et roligt tempo og smukke naturoplevelser, er tursejlads en oplagt mulighed. Her er
ingen baner, der skal passeres, eller mål der skal nås. Derimod er der ro til at nyde den friske luft,
omgivelserne og hinanden. Tursejlads er for dig, der drømmer om at udforske verden fra vandsiden,
og som er klar på nye eventyr til søs – måske med kurs mod fjerne kyster.
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Sejlads i alle former
I Danmark har vi mange forskellige sejladsaktiviteter spredt ud over hele landet, og på Dansk Sejlunions hjemmeside kan du finde en oversigt
over, hvilke aktiviteter og sejlerskoler de forskellige klubber tilbyder. På denne side kan du læse mere om de forskellige former for sejlads.
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JOLLE

KØLBÅD

SUP

Jollesejlads er en oplagt mulighed for en ny
sejler. Sejljoller findes i mange størrelser
og former og er en nem og gode måde
at blive introduceret til sejlverdenen
på. Jollesejlads er sejlsportens svar
på fitness: fleksibelt, nemt at gå til og
perfekt til en aktiv familie.

Med en kølbåd åbner der sig et hav af muligheder.
Kølbåden er mere stabil og komfortabel end en jolle, og
den er som hovedregel også betydeligt større. Der er
mulighed for at opleve det helt særlige ved sejlads – små
ture eller længere ferier i de danske og skandinaviske
farvande. Måske endda udleve drømmen om at sætte
kurs mod fjerne kyster? Kølbåde findes i et utal af
varianter. En brugt sejlbåd giver adgang til fantastiske
oplevelser og sejlglæde for et overkommeligt beløb. En
ny båd tilbyder komfort og de fordele, moderne design
og materialer giver.

De senere år har SUP (stand up paddle) vundet
indpas i Danmark, hvor flere danskere har taget
den frie og rolige motionsform til sig. Med SUP er
det muligt at holde sig aktiv, samtidig med at man
nyder de smukke danske kyster, søer og åer. For
at få den bedste SUP-oplevelse anbefaler vi et
introduktionskursus, så du også har helt tjek på
sikkerheden.

MOTORBÅD
Med en motorbåd kan du komme vidt omkring – og
det kan gå stærkt! Udforsk de danske farvande,
spis frokost på havet eller nyd solnedgangen
på en smuk ankerplads. Blandt motorbådens
fortrin er, at den gør det hurtigt og nemt at
komme ud på vandet og er enkel at manøvrere.
Den giver samtidig mulighed for at nå langt på
en dagssejlads, og de fleste motorbåde er mere
rummelige end sejlbåde af samme størrelse. Der
findes motorbåde til næsten ethvert formål. Til
hurtig og bekvem transport, vandski, lystfiskeri,
dykning, feriesejlads mv. Hvad størrelse og
komfort angår, spænder udvalget fra små åbne
sportsbåde til luksuøse motoryachter. Husk i
øvrigt, at du skal tage et speedbådskørekort for
at sejle planende speedbåde, hvor størstedelen af
skroget løfter sig ud af vandet.

KITESURFING
Er du frisk på en udfordring og trives i havvand, bølger
og frisk vind, så vil du sikkert elske at kitesurfe! Som
kitesurfer er du helt tæt på elementerne og skal
kunne holde hovedet koldt, når du suser hen over
vandet eller hopper højt over bølgerne. Kitesurfing,
eller kiteboarding, er en sport fuld af udfordring, fart,
høje hop og action. Når der er vind, er der garanti for
’ud af kroppen’-oplevelser, hvor du får rig mulighed
for at teste dig selv. Kitesurfing er populært blandt
både unge og voksne, og du kan lære det på en række
kiteskoler, som Dansk Sejlunion arbejder sammen med.

WINDSURFING
Vil du helt ned og mærke vandet under fødderne,
er windsurfing vejen frem. Windsurfing er en aktiv
sport med fokus på både motorik og fysik. Flere og
flere klubber tilbyder undervisning i windsurfing,
hvor det er muligt at prøve sporten og mærke
suset, når man svæver over bølgerne.
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Hvad arbejder
Dansk Sejlunion for?
Dansk Sejlunion er den nationale organisation for sejlere og sejlsport i Danmark.
Vi varetager de danske sejleres interesser både lokalt, nationalt og internationalt.
Visionen er, at sejlads skal skabe oplevelser og samvær hele livet igennem.
For at dette skal kunne lade sig gøre, har vi udarbejdet en række pejlemærker, der alle
sætter retning for vores videre arbejde med at udbrede kendskabet til sejlads og lysten
til selv at komme på vandet.
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Dansk Sejlunion
har flere end 250
medlemsklubber og
ca. 55.000 medlemmer

Dansk Sejlunions pejlemærker
• Flere skal sejle

• En vindende idræt

	Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet. Ved
at styrke det maritime miljø på havnene og gøre den
organiserede sport lettere tilgængelig, håber vi blandt
andet at kunne tiltrække flere børn og unge.

	Danske sejlere er nogle af de mest vindende atleter i
Danmark, og det skal de også være i fremtiden. Derfor
understøtter vi aldersrelateret træning og systematisk
udvikling af ’den danske model’, der anvendes i vores
elitearbejde og eliteorganisation.

• Stærkere sejlklubber
	Sejlklubberne er omdrejningspunktet for vores
sport, og derfor vil vi gøre klubberne mere relevante
og nærværende for sejlerne ved at udvikle
aktivitetskoncepter for både nye og eksisterende
sejlere, samt styrke de frivilliges kompetencer og
udvikle flere værktøjer til gavn for klubberne.

• Kompetent, sikker og sportslig sejlads
	Kompetence og gode færdigheder er essentielle i
sejlads, og derfor vil vi højne disse gennem innovative
uddannelsestilbud. Dette skal resultere i større
sikkerhed og færre ulykker til søs. Desuden vil vi
udvikle sejlsporten gennem aldersrelateret træning,
lettilgængelig konkurrence og brug af nye formater
og e-sejlsport.

• En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
	Vi elsker naturen og er afhængige af, at vores sport
og fritidsinteresse er bæredygtig. Derfor vil vi med
udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål have fokus på
ansvarlig adfærd og bæredygtige tiltag, der bevarer
og forbedrer miljøet i vandet og på havnene. Samtidig
skal sejlsporten gøres mere åben og tilgængelig for
omgivende samfund, inklusive ressourcesvage grupper.

• Sejlsport er mere end både på vandet
	Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den
organiserede sejlsport og samtidig styrke vores
kommercielle fokus med henblik på at tiltrække
relevante sponsorer og samarbejdspartnere.

Vask, imprægnering og reparation af kalecher, sejl, m.m.

Friluftservice

S K O V L U N D E

Båd & Camping

Hos Friluft Service tilbyder vi vask & imprægnering samt reparationer af
alle former for kalecher, sprayhood, bompresenninger, sejl, hynder og
diverse overdækning.

Landsdækkende
Friluft Service er et landsdækkende firma, der specialiserer
sig i vask, reparation og imprægnering af marine-udstyr.

Vi har mange års erfaring med specialvask og vedligehold af marinetekstiler og sørger for en effektiv, men skånsom vask, der efterlader
din kaleche skinnende ren uden at belaste tekstilet.

Vi henter og leverer i hele landet for 125,- pr. vej.

www.Friluftservice.dk
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Til sejleren
Dansk Sejlunion er både til for klubberne og for sejlerne.
På de næste sider kan du læse mere om, hvad vi gør for
sejlere i hele landet, ligesom du kan finde viden og inspiration
på vores hjemmeside: www.dansksejlunion.dk

Livet som ny bådejer
Går du og drømmer om din egen båd? Friheden ved at kunne
sejle ud på åbent hav er fantastisk, men der er også mange
ting, du skal være opmærksom på som ny bådejer. Skal den
have motor eller sejl? Et eller flere skrog? Er den til tursejlads
med familien, eller skal den bruges til kapsejlads – eller begge
dele? Derudover er der naturligvis også spørgsmålet om
økonomi, forsikringer og jura. Det er vigtigt at undersøge
mulighederne og markedet, og på www.dansksejlunion.dk
kan du få svar på alle dine spørgsmål, inden du træffer den
endelige beslutning.

Dansk Sejlunion
er medlem af DIF
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Bliv klogere på sejlads
Om du er en rutineret jordomsejler, eller først lige
har dyppet tåen i det åbne hav spiller ingen rolle.
Fritidssejleruddannelserne er for alle med lyst
til at lære mere om livet på vandet. I samarbejde
med skoler, klubber og censorer tilbyder Dansk
Sejlunion et hav af uddannelsesmuligheder, herunder
duelighedsbevis, kanalbevis, yachtskipperuddannelse
og SRC-certifkat.
På vores hjemmeside kan du dykke ned i
uddannelserne, læse mere og finde relevant
undervisningsmateriale.

Dansk Sejlunions videnscenter
En af Dansk Sejlunions fornemmeste opgaver er
at tilbyde troværdig og uvildig viden om sejlads.
På www.dansksejlunion.dk har du mulighed for at
finde svar på dine spørgsmål og søge inspiration til
din sejlads. Videnscenteret er en selvstændig del
af vores hjemmeside, der er skabt for at gøre
sejlsporten mere tilgængelig og give råd og
vejledning til nye såvel som garvede sejlere.
På vores hjemmeside kan du også få et overblik over,
hvilke udgifter der hører med som bådejer.
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Til tursejleren

Dansk Sejlunions turbøjer

Tursejler-app

Børn om bord-signalflag

Som sejler er det fantastisk at ligge for svaj ved
en turbøje og nyde naturen. Hvert forår lægger
frivillige fra Dansk Sejlunions klubber derfor
turbøjer ud over hele Danmark i samarbejde med
Danske Tursejlere. Turbøjerne er forankret med
meget tungt grej, der holder båden på plads.
Derfor er det også en meget tryg måde at få
erfaring med at ligge for anker. Der findes i alt
cirka 300 turbøjer, og du kan finde deres position
på Dansk Sejlunions hjemmeside. Når du klikker på
en bøje, kan du også se, hvilken klub der har lagt
bøjen ud og sende en kærlig tanke til de frivillige.

Dansk Sejlunions Tursejler-app giver dig
overblik over alle vores turbøjer samt danske
lystbådehavne med udvidede havneoplysninger.
Her finder du blandt andet havnekort og luftfoto,
online booking af havnepladser, takster og
tilgængelige faciliteter i havnen. Med Tursejlerapp’en kan du også sende din position til dine
sejlervenner. ’Venner’ er de personer, du har
udvekslet dit unikke ID med.

Ideen med et BOB (Børn Om Bord) signalflag
er at lette sejlende børnefamiliers muligheder
for at komme i kontakt med hinanden. Når du
hejser flaget, signalerer du til andre, at ’vi har
potentielle legekammerater om bord’. Ikke mindst
livet i havnene under sommertogtet kan måske
forløbe lidt nemmere – til glæde for både børn og
voksne – hvis børnene hurtigt finder sammen, når
de spotter et BOB-flag. På søen kan BOB-flaget
bruges til at kippe ved passage – hvem ved, måske
udveksles der kontakter, så der laves en hurtig
legeaftale til en senere havn. Køb BOB-signalflaget
i Dansk Sejlunions webshop.

Gastebørs
Gastebørsen er en platform til at formidle kontakt mellem sejlere. Gaster kan søge gastepladser, og bådejere kan søge gaster til sejlads i Danmark
og omkringliggende farvande for både korte og længere ture. Find ’Dansk Sejlunions gastebørs til tursejlads’ på Facebook og skab nye kontakter.
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Sæt pris på din båd
Sammen med FIRST tilbyder Dansk Sejlunion individuelt
tilpassede bådforsikringer. Vores forsikringer bygger på
erkendelsen af, at sejlere har forskellige behov, og med
FIRST ved roret får du en uafhængig forsikringsrådgiver,
som hjælper med en forsikring, der dækker netop
dine behov, og som kan yde god service i en evt.
skadessituation.
Bådforsikringer dækker forskellige båd- og fartøjstyper
som sejlbåd, speedbåd, motorbåd og vandscooter - og
dækker sejlads i perioden 1. april til og med 15. november.
Hvis du sejler i vinterhalvåret, kan forsikringen udvides.

Certifikater og beviser
Har du planer om at sejle mod fremmede himmelstrøg,
er det en god idé at have alle dokumenter i orden, hvis du
ikke vil ende med en bøde. Dansk Sejlunions internationale
certifikat kan bruges til sejlads i udlandet som ejerbevis.
Certifikatet kan bestilles direkte på vores hjemmeside og
koster 250 kr.
Foruden et ejerbevis bør du medbringe dokumentation
for, at skibet er dansk, de nødvendige certifikater til brug
af VHF, eventuelle ’kørekort’ samt en besætningsliste
med fulde navne og pasoplysninger på ombordværende.
Medbring også gerne bekræftelse på din bådforsikring.

Yacht Basen ApS formidler gode brugte sejlog motorbåde
Vi har et solidt kendskab til både det danske og det europæiske
bådmarked. Vi samarbejder med stærke bådmæglere i Tyskland,
Holland, England, Frankrig og Sverige. Vi vil derfor ofte kunne
imødekomme købers behov, ønsker og specifikationer og derudfra
finde den mest interessante båd på markedet.

“Ordentlige både mellem ordentlige mennesker”
Når du handler med Yacht Basen, kan du være sikker på en ordentlig handel. Som mæglere er vi repræsentanter for både køber og
sælger, og vi ser det derfor som vores fornemmeste opgave at
sikre begge parter tryghed og tilfredshed i handlen – en ordentlig
handel.
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Til kapsejleren
Dansk Sejlunion er den nationale myndighed i forbindelse
med afholdelse af kapsejladser. Det betyder eksempelvis,
at formalia opretholdes, samt at nationale og internationale
regler og retningslinjer er til rådighed. Dansk Sejlunion
fungerer som rådgiver og sparringspartner for klubber,
arrangører og sejlere i forbindelse med planlægning og
afholdelse af kapsejladser.

Kapsejladsklasserne
Inden for joller, kølbåde, wind- og kitesurf kan du dyste i en
række forskellige kapsejladsklasser. Vælger du kapsejlads
indenfor en klasse, kan du forvente næsten lige vilkår,
idet udstyret som udgangspunkt er helt ens. Der afholdes
både nationale og internationale mesterskaber, men den
ultimative konkurrence finder du indenfor OL-klasserne,
hvor landholdssejlerne dyster mod verdens bedste.
Læs mere om kapsejladsklaserne på
www.dansksejlunion.dk/klasser

Kapsejlads efter DH-reglen
Der sejles kapsejlads på mange niveauer rundt omkring i
Danmark. Mange sejlklubber har en god tradition med at
sejle på en fast aften i ugen under hele sæsonen, hvor
klubbens kapsejlere dyster i en ’alle mod alle dyst’.

Vi tilbyder alt indenfor jollepresenninger, vinterpresenninger, solsejl, kalecher, bompresenninger og altansejl, samt reparation af disse.
Vores speciale er åndbare presenninger i ”Fibertex”,
et unik materiale. Men vi laver også presenninger i
”Airtex”, et let og vandtæt materiale.

Covers
12

Vi lægger stor vægt på pasform og høj kvalitet.

Ofte sammentælles sejladserne hen over sæsonen,
og der findes en sæsonvinder. Mange afholder også
et klubmesterskab - typisk en weekend lige før
sæsonafslutningen. Derudover afholdes der en lang række
distancesejladser rundt om i hele landet, og der udvikles
hele tiden nye formater.
De mange forskellige bådtyper, der findes blandt klubberne,
gør det vanskeligt at konkurrere indbyrdes. Det løser
DH-reglen, der på basis af en båds størrelse og
sejlegenskaber beregner en række sømiletider, dvs.
den fart sejlbåden forventes at kunne opnå ved
forskellige vindstyrkeområder.
På den måde kan både af forskellig størrelse og med
forskelligt sejlareal sejle kapsejlads mod hinanden på lige
vilkår. Til at holde styr på det hele har Dansk Sejlunion
udviklet www.websejler.dk. En omfattende database, som
bruges af både sejlere, sejlmagere og kapsejladsarrangører.
Det er også her, du anmoder Dansk Sejlunion om at
udstede de nødvendige kapsejladslicenser (målebreve
og klassebeviser).

Bakketoften 15 A-B
8541 Skødstrup

Tlf.: 7027 5999
og@gpcovers.dk
www.gpcovers.dk

E-Sejlsport
E-sejlsport er den maritime verdens svar på e-sport,
som man kender det fra andre sportsgrene.
Simulationsspillet findes i mange former og kan både være
lange distancesejladser eller korte banesejladser af 5-10
minutters varighed. Det unikke ved e-sejlsport er, at det
er fuldstændigt underordnet, hvor gammel du er, hvad køn
du har, og om du sidder i Præstø, Ho eller Hellerup. Alle
kan være med. Samtidig er e-sporten en gylden mulighed
for at aktivere endnu flere sejlere til klubbens fællesskab.
E-sejlsport kan sejles hele året, men særligt
i vintermånederne supplerer den virtuelle verden fint
de manglende timer på vandet. Med e-sejlsport kan
nye som garvede sejlere praktisere regler, vindforhold,
bådklasser og det sociale fællesskab, som gør sejlsporten
så unik.

Til klubben
Sejlklubberne er Dansk Sejlunions direkte medlemmer.
Derfor tilbyder vi sparring og hjælp i form af udvikling,
uddannelse, interessevaretagelse, problemløsning og
fælles platforme, der gør det nemt og smidigt for de
mange frivillige at drive klubberne fremad.

Udvikl din klub med hjælp fra en klubkonsulent
Hvis dansk sejlsport skal fortsætte den gode udvikling,
stiller det krav til, at de enkelte sejlklubber også følger
med. Dansk Sejlunions klubkonsulenter står til rådighed
for alle medlemsklubber, og de rådgiver og vejleder
inden for en lang række emner, herunder klubudvikling
og aktiviteter for både børn, unge og voksne.
Ingen sejlklubber er ens, og der findes mange måder,
hvorpå man kan optimere og udvikle sin klub. Kontakt
os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din klub.

JOHN MAST
... move your dream
www.johnmast.dk
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Til klubben
Uddannelse og kurser
Drømmer du om at give ny sejlerskoleelever den bedste start på
et maritimt liv eller være klubbens nye baneleder, der er med til at
afvikle kvalitetsstævner på alle niveauer? Så hold godt øje med
mit.sejlsport.dk Det er her, du kan læse om Dansk Sejlunions
mange forskellige uddannelser målrettet dig, der er frivillig i en
sejlklub og finde vores kursuskalender, der opdateres løbende.

Klubkonferencen
Dansk Sejlunion afholder hvert år i november den årlige
Klubkonference, der er et særligt tilbud til dig, der er frivillig i en
sejlklub. Over en weekend sættes klubliv, -aktiviteter og -udvikling
under lup, så sejlerdanmarks mange frivillige kan tage det bedste af
det bedste med hjem til videreudvikling i egen klub.

Klubudviklingsprisen
Klubudviklingsprisen hædrer hvert år en frivillig leder, en gruppe af
personer eller en klub, der har gjort en særlig indsats for udvikling
af sejlsporten. Med prisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det
målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære
indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration
for alle i dansk sejlsport. Udover anerkendelsen følger et beløb på kr.
20.000, øremærket til klubudvikling, og alle kan være med til at foreslå
kandidater, når Dansk Sejlunion åbner op for indstillingslisten.

Sejlsportsligaen
I Sejlsportsligaen dystes der om Danmarksmesterskabet for
sejlklubber. 36 klubhold fordelt på 1. og 2. division duellerer ved
sæsonens otte ligastævner, der sejles flere steder i Danmark,
og dermed samler sejlsporten på tværs af sejlere og sejlklubber.
Ved hvert stævne afvikles op til 36 sejladser, der alle foregår som
fleetraces af 12-15 minutters varighed. Første båd over målstregen
vinder sejladsen.
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Aktivitetskoncepter for børn og unge
Hos Dansk Sejlunion værner vi om fremtidens sejler. Derfor har vi
udviklet en række aktivitetskoncepter for børn og unge, der skal være
med til at skabe og fastholde interesse for livet på vandet.
• ATK, aldersrelateret træningskoncept, er et mangfoldigt koncept med
fokus på, at sejlsport skal være lystbetonet. Derfor arbejder vi for at gøre
leg til en integreret del af træningen og skabe stærke fællesskaber om det at
være en del af en sejlklub. Glæden kommer før resultaterne.
• Ny i klubben: Det skal være trygt at sejle ud, særligt for de nye børn og unge, og
derfor er det vigtigt, at klubberne tager godt imod og giver god introduktion til sejlerlivet.
• Prøv noget nyt er et aktivitetskoncept, hvor børn og unge får mulighed for at kaste sig
ud på dybt vand og prøve helt andre former for sejlads, end de er vant til. Målet er at vise
sejlsportens alsidighed og udvide horisonten for fremtidige sejlmuligheder.

Fundraising
Skal klubhuset fornyes, eller er der brug for nye joller? Fundraising er en vigtig disciplin, når
en sejlklub står over for større investeringer. En god, velkvalificeret idé er vigtig, hvis du vil
søge om fondsmidler, og flere fonde vil endda være behjælpelige med at kvalificere jeres idé,
så I som klub øger jeres chancer for at få del af puljen.
Hos Dansk Sejlunion kan vi også hjælpe jer i gang med fundraising.
Kontakt vores klubkonsulenter for sparring og rådgivning.

Køb eller salg af værdifulde sejl- og motorbåde er ikke noget,
man overlade til hvem som helst. Hos INTERNATIONAL
YACHT•SALE får du altid professionel vejledning.

Tlf.: 2515 4171 · 6440 Augustenborg
info@int-yachtsale.com

www.int-yachtsale.com
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25-50-25-reglen
For at styrke udviklingen af de
aktive udøvere arbejder vi med
25-50-25-reglen.
Idéen er, at man bruger 50 % af sin
træningstid sammen med andre på
samme niveau, 25 % med nogen på
et højere niveau og 25 % med nogen
på et lavere niveau.
Det giver en varieret træningsrytme
med både store udfordringer og
lette træninger.

Elite og landshold
Danmark har en lang og stolt tradition for at høste medaljer på vandet, og faktisk er sejlsport den mest
vindende danske idræt gennem tiden. I tæt samarbejde med Team Danmark træner og udvikler vi de danske
talenter, så vi også i fremtiden kan hive medaljer med hjem fra de helt store stævner som EM, VM og OL.

Den danske model
Gode udviklingsmiljøer er essentielle i vores talent- og elitearbejde, og det er herigennem, vi skaber
hovedparten af vores talenter. Vores talent- og elitearbejde bygger på vidensdeling, samarbejde og
erfaringsudveksling, hvor sejlerne skal blive bedre sammen. Det betyder, at der ikke er nogen i dansk
sejlsport, der dyrker egne ambitioner alene. Her er man sammen om at nå til tops, og man samarbejder,
videndeler og træner sammen. Det kaldes den danske model.
Udgangspunktet for den danske model er, at alle sejlere på tværs af klasser og niveau deler deres viden.
Vi udnytter dermed, at Danmark er et lille land, hvor der er korte afstande, og hvor mange sejlere, trænere
og ledere kender hinanden. På den måde kan vi skabe nogle helt unikke fællesskaber, der er svære at
kopiere ude i verden.
Læs mere på www.sejlerlandsholdet.dk
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Yacht Service – dit bådværft på Lynetten
Vi er med vores centrale placering i København altid klar til at assistere
ved havari, forsikringsskader, motorreparation og el-arbejde.

Hver dag - året rundt.

Ved sejlklubben Lynetten
Refshalevej 200 · 1432 København K
Tlf. 26 24 30 45 · info@yase.dk
Eller besøg www.yase.dk
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Produktion, reparation og service
af master og udstyr til din båd
Flensborgvej 185
6200 Aabenraa
Tlf.: 31 69 31 39
Tlf.: 29 92 37 30
info@ps-rigging.com

www.ps-rigging.dk
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• Vi er servicecenter for Profurl
• Service og salg af Seldén-produkter

Vidste du, at Dansk
Sejlunion også er
storleverandør af sejlere
til verdens vigtigste
kapsejladser? Foruden
at vinde medaljer ved
OL har mange af vores
landsholdssejlere
gennem tiden også
gjort sig bemærket ved
internationale stævner
som The Ocean Race og
America’s Cup.

Europas største
forhandler
af bådudstyr

Dansk servicecenter

Elite og landshold
Forsvarlig, værdibaseret træning
Det kræver både fysisk og mentalt overskud at være eliteatlet, og
hos Dansk Sejlunion er sejlernes velbefindende vores topprioritet.
Vi stræber efter at udvikle dygtige talenter på et forsvarligt
grundlag med respekt for den enkelte og dennes behov.

Hurtig og sikker levering
Fuld returret
Stærke priser
Tysk kvalitet

Vi har et stærkt værdibaseret fundament, der gennemsyrer vores
arbejde fra inderst til yderst, fordi vi tror på, at vores atleter
præsterer bedst, når vi giver dem de bedste rammer for udvikling
og træning.

Vores træningsfaciliteter
Hvis vores dygtige sejlere skal levere resultater på højeste niveau,
kræver det de bedste træningsfaciliteter. I Hellerup og Aarhus
har vores elitesejlere optimale forhold for at dygtiggøre sig og
dele viden og erfaring med deres medsejlere.

ALT OM BOR D
Køb online på awn24.dk + + Tlf.: +45 2277 9697
E-mail: service@awn24.dk
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Bilforsikring

First. leverer bådforsikring til medlemspris til medlemmer i klubber under
Dansk Sejlunion – klik ind på dansksejlunion.dk og beregn din pris

Motorcykelforsikring

Indboforsikring
Ulykkesforsikring
Rejseforsikring

Hundeforsikring

Hvad dækker bådforsikringen?
Standard dækker bådforsikringen:
- Kaskoforsikring
- Fast takseret sum
- Ansvarsforsikring
- Sejlerulykke
- Retshjælp
- Bjærgningsomkostninger
- Sejlads i hele Norden
- Sejlads hele året
- Rabat for duelighedsbevis

Bådforsikringen kan udvides til at dække:
- Skade på bådtrailer
- Skade på trollingudstyr
- EU-dækning
- Passageransvar
- Udlejning

• 15584 • www.jsdanmark.dk

Husforsikring

Hesteforsikring

Lystbådeforsikring

First_DS_Ann_285x185mm.indd 1

En DS bådforsikring er en First. bådforsikring

www.first.dk

kontakt: 70 70 24 70

hest@first.dk

wiegaarden.dk . 165452

Campingvogn
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