
Mål og handlingsplan for Optimist- og Ungdomsafdelingen i Thurø 
Sejlklub 2017 

Mål for Optimist- og juniorafdelingen i Thurø Sejlklub:  
At have en velfungerende Optimist- og juniorafdeling bestående af sejlere fordelt på flere 
forskellige jolletyper. 
At gøre sejlklubben attraktiv for unge sejlere, så de bliver ved med at sejle hele livet. 
At vi kan rumme og motivere sejlere på alle niveauer. 
At vi har hyggeligt samvær og glade sejlere. 
At udvikle selvstændige sejlere, der elsker at færdes på vandet. 
Udbygge relationerne mellem forældrene 
Aktiviteter løbende hele året rundt 

Vi vil opnå disse mål i Thurø Sejlklub ved at:  
Skabe et trygt miljø, hvor der er fokus på det sociale.  
Det vigtigste fokus for klubbens træning er at det skal være sjovt og at komme til træning.  
Skabe et miljø hvor trygheden ved at færdes på vandet har høj prioriteret. 
Følge principperne i Dansk Sejlunions ’Aldersrelateret træning’ ATK, herunder anvende 
Diplom Sejlerskolen.  
Lave alsidige og varierede træningsaftener, hvor den enkelte sejlers udvikling er målet for 
træningen. Vi vil skabe et attraktivt træningsmiljø for vore sejlere på alle niveauer. 
Have tidssvarende klubfaciliteter, følgebåde og klubjoller. 
Involvere sejlere og forældre i klubbens aktiviteter og opgaver. 
Tilbyde træning i jollesejlads fra det år hvor barnet fylder 8 år 

Handlingsplan– 2017 
Fortsætte brugen af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole. 
Få organiseret opgaverne i forbindelse med driften af Optimist- og juniorafdelingen sådan at 
arbejdet kommer til at hvile på mange hænder. 
At anskaffe 5 -7 sailcubes  
Afholde 1 - 2 weekender med træningslejre i Thurø Sejlklub 
Afholde overnatningsweekend for hele ungdoms- og optimist afdelingen for at underbygge de 
sociale relation på tværs af aldre 
Videreudvikle trænerne på Dansk Sejlunions kurser. 
Rekruttere nye træneremner blandt forældrene, ungdomssejlere eller andre kvalificerede 
Lave sommersejlads/sommercamp i skolernes sommerferie. 
Fortsat tilbyde krabbeklub til børn i alderen 6 - 8 år 
Udbygge og fastholde samarbejdet omkring den åbne skole 
Have ekstra fokus på fastholdelse af børnene i forhold til det at gå til sejlads. 
Fastholde antallet af aktive i afdelingen på ca. 50 børn 
Godkendelse som Ungdomsvenlig sejlklub under Dansk Sejlunion 
Mindst 20 af vores sejlere skal deltage i et stævne i løbet af sæsonen 
Skabe mere sammenhæng mellem de forskellige aldersgrupper og niveauer, vi har i klubben. 



Handlingsplan– 2018 - 2020 
Fastholde antallet af unge sejlere i niveauet 50 
Opnå og fastholde at vi er 15 sejlere i alderen 15 - 24 år 
Fortsætte brugen af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole. 
Mindst 25 af vores sejlere deltager i løbet af sæsonen i stævner både i klubben og udenfor 
klubben 
Opgradering og vedligeholdelse af klubbens udstyr i de jolletyper vi råder over Optimist, 
Zoom8, Feva og 29’er 
Ansætte fuldtidsansat træner i klubben som skal stå for træning og SFO arbejde. 
Starte danmarks første sejler SFO 
Sportslinien på Nymarkskolen har træning i Thurø sejlklub 
Opbygge talentsamarbejde med skolerne i Oure 
Der skal ligge manualer på alle arbejdsopgaver 


