
Kære Thurø Sejlklub 

Tillykke med at I modtager Klubudviklingsprisen 2018 – det er meget fortjent af flere grunde.  

Jeg vil tage fat i nogle af de emner, som har været medvirkende til, at prisen går til netop jer i år.  

Aktiviteter er en nøgle til klubudvikling. Og når I med stor entusiasme arbejder med en idé eller ser 

et åbenlyst potentiale, analyserer I samtidig udfordringerne, griber mulighederne og går forrest for 

at omsætte idéer til praksis.   

På Klubkonferencen 2017 holdt I et oplæg til inspiration for andre sejlklubber. En af 

præsentationens slides havde overskriften: ”Vi havde en drøm – og nu har vi en masse aktivitet”  

Jeg tænker at citatet siger næsten alt om jeres tilgang til det at lave foreningsarbejde.  

Senere i præsentationen konstaterede I om jeres efterhånden Danmarksberømte J70 projekt at: 

 Det Skal være Tilgængeligt og åbent for alle og skabe sejlglæde og et forpligtende fællesskab for 

flere. DET SKAL VÆRE LET AT KOMME UD AT SEJLE. 

Begge citaterne er eksemplariske for at skabe forandring og få flere ud at sejle. 

Sejl og studér projektet er et lysende eksempel på at I tør tro på den gode ide, og lade energiske 

klubmedlemmer få den ramme der er nødvendige for at føre ideen ud i livet. 

Projektet viser samtidig at I er villige til at åbne jeres døre og dele jeres goder med en ny 

målgruppe. 

Jeres indsats i Thurø Sejlklub er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan man i en klub kan få 

et særdeles højt aktivitetsniveau og skabe forandring, når man griber mulighederne. Forandringen 

i Thurø Sejlklub tager på flere måder udgangspunkt i et aktivt klubmiljø og at i at rette fokus på et 

perspektiv for brugeren. Med brugeren mener jeg det aktive medlem eller det kommende 

medlem. At fokusere i dén retning er noget, som dansk sejlsport får brug for i fremtiden.  

For jer handler det om at skabe et aktivt klubmiljø, som er attraktivt for såvel hende der har været 
medlem i adskillige år og allerede har egen båd, som for ham der lige er flyttet til byen, og har 
brug for et dejligt sted at dyrke sin fritidsinteresse.  
For begge gælder klubben skal være et samlingssted, hvor man vedbliver med at være medlem 
med udgangspunktet i at dyrke idræt. I forhold til at gøre klubben til et samlingssted, er det helt 
sikkert en vigtig faktor for jeres succes, at I lykkes med at indbygge et Socialt element via spisning 
efter sejlads. 

Vi i Dansk Sejlunion ved at jeres mange succesfulde projekter er med til at motivere andre klubber 

i landet til at komme i gang. Ikke så få gange har vi hørt sætninger som: ’Hvis de kan på Thurø, kan 

vi fandme osse!!’ 

Det er i udpræget grad lykkedes jer at der er samle et stærkt team af instruktører, trænere, ledere, 

fundraisere, som løfter klubaktiviteterne i praksis.  



Thurø Sejlklub – Dansk Sejlunion ønsker jer et stort tillykke med Klubudviklingsprisen 2018. Den er 

velfortjent, og vi håber, at såvel anerkendelsen som det kontante beløb vil bidrage til yderligere 

udvikling i sejlsporten – dette være sig lokalt, regionalt og nationalt. Alle tre arenaer er I vant til at 

begå jer i. 

 

 

Thurø Sejlklub – Et stort tillykke med Klubudviklingsprisen 2018.  

 


