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Sportslig strategi for Thurø Sejlklub
1. Erfaringer med sportslig strategi i klubben 
Hvad har klubben gjort indenfor områderne indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér 
på fakta) Hvordan har vi kommunikeret så hele klubben har vidst at det har været et 
indsatsområde? Hvordan har vi engageret klubben i arbejdet? List tingene i punktform. 

Hvad har erfaringerne været?  

  

Gode erfaringer Mindre gode erfaringer

• Kompetente trænere – læringsmiljø 

• Træneruddannelse 

• Familie DNA – forældreengagement 

• Godt udstyr, i god stand 

• Søge fonde 

• Organisering af forældre – de er en del 
af opgaveløsningen – skal stadigvæk ud 
på flere hænder 

• Godt træningsmiljø – forskellige 
aldersgrupper, organiseret – social 
sammenhængskraft – alle kan se 
”udviklingstrappen” – alle grupper er 
samlet på samme dag. Vi skal træne 
på tværs – den erfarne skal tage den 
mindre erfarne under sine vinger, 
forskellige jolletyper inviterer 
indenfor. 

• Vi har arbejdet kortsigtet, men seriøst 
og målrettet

• Sværere at fastholde sejlere, der ikke 
har sejler DNA i familien 

• Svært at fastholde fra 15 år og ældre 

• Har manglet folk på land (guide de 
nye, opsøge forældre) 

• Ikke tilstrækkeligt målrettet i forhold 
til talentfokus 

• Faciliteter – for mange både står på 
land – det giver mindre plads til 
vintersejlads
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2. Afklaring og målsætning 
 
A. Afklaring 

Hvad er definitionen på de forskellige grupper (fysisk, motorisk, psykisk, taktisk, teknisk 
m.v).? 

Hvordan defineres målgrupperne i klubben (kopier målgruppen fra politikken)? 

Vi har følgende målgrupper for politikken: 

• En mandsjoller 

o Optimist (8 til og med det år de fylder 15 år) 

o Zoom8 (12-18 år) 

o Laser (15-?) 

• Adventure sejlads (8-?) – den hele sejler 

• To-mandsjolle 

o RS Feva (12-16 år) 

o 29ere (14-18 år) 

• J70 (15-?) 

I forhold til træningsmængde følger vi DS anbefalinger i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) 

Hvad er de drivende kræfter i andre klubber, der arbejder med talent- og eliteudvikling 
indenfor samme sport?. 

• Furesø: sen specialisering, meget leg, ikke resultatorientering, fokus på proces 

• Kalø vig: Træningsmiljø i nærheden af kraftcenter, kompetente trænere  

• KDY: Trænerkompetencer, faciliteter, økonomi 

B. Vision, mål og strategi 

Talent

• Evnen til at koncentrere sig over længere tid, motorik, taktik, vilje, overblik, 
mod.
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Hvad er klubbens vision for området?. 

Vi har følgende vision på det sportslige område: 

• ”Et lærende og udviklende sejlsportsmiljø med national og international sparring”. 

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være renset 
for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. 

Talent – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt 
(1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være 
renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet

1. Optimist, Zoom8: Min. 4-6 joller på 
vandet til træningen (Oktober 2017) 

2. Feva: Vi har skabt træningsmiljø med 5 
joller på vandet til træningen (Oktober 
2017) 

3. Optimist, Zoom8: Min. 4-6 joller på 
vandet til træningen (Oktober 2018) 

4. Feva: Vi har skabt træningsmiljø med 5 
joller på vandet til træningen (Oktober 
2018) 

• Afklare med DS, hvad der kræves for at 
blive Kraftcenter og interessen for at 
etablere et kraftcenter (februar 2017) 

• Alle sejlere fra 12 år har en samtale, 
hvor de vælger spor – ud fra 
spørgeskema (marts 2017) 

• Hver træner har en udviklingsplan – 
herunder uddannelse (marts 2017) 

• Ungdomsvenlig sejlklub (marts 2017) 

• Rekruttering af træner, der har fokus 
på Feva (marts 2017) 

• Møde med SSS omkring samarbejde 
herunder J70 (april 2017) – kommunen 
orienteres og bliver evt. efterfølgende 
involveret 

• Stille krav – det er en pakke, man 
vælger fra 12 år (april 2017) – er en 
integreret del af træningsplanlægning 

• Plan for trænervejen i Thurø Sejlklub – 
hvordan ser ”karrierevejen ud” – 
herunder en del af kravene for at få 
støtte. (februar 2018)
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J70 

5. J70:Særlig træningsdag en gang om 
måneden med J70 (torsdag) – min. 4-6 
sejlere i gns. (oktober 2017)  

6. J70: Min. 4 både på vandet til 
træningen (marts 2018) 

7. J70:Min. 50 % af besætningen i 
sejlsportsligaen er unge jf. DS 
definition (marts 2018) 

8. J70: Deltagelse i Ungdomsligaen 
(marts 2018) 

• Kalender for træning med sejlere fra 
andre klubber (februar 2017) 

• Vinder af initiativprisen i DS (marts 
2017) 

• Sejl og studér: opstart april 2017 – 15 
deltagere – 16-25 år 

• Udarbejdelse af støttekoncept som 
animerer de unge til at sejle J70 – 
udarbejdes i samarbejde med de unge 
(april 2017) 

• Afvikling af 2 stævner (oktober 2017) 

• Beskrivelse af struktureret 
træningsmiljø for J70 (december 2017) 

• Rekruttering af træner til J70 (marts 
2018) 

• Afvikling af 2 stævner (oktober 2018) 

• Afvikling af 2 stævner (oktober 2019) 

• Afvikling af 2 stævner (oktober 2020) 

• Afholdelse af 1 ligastævne i perioden 
(2018-20) 

• Fondsansøgning/sponsorsøgning til 
indkøb af ny båd samt afvikling af 
indtægtsgivende event – sker løbende

Talent – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt 
(1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være 
renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet
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9. Mindst 20 af vores sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af sæsonen (oktober 
2017) 

10. Deltagelse i ranglistestævner (VM 
udtagelse): 4-6 (oktober 2017) 

11. Min. 1 – top 3 placering i perioden 
oktober 2017) 

12. Min. 2 top 10 placeringer hvert år ved 
DM (oktober 2017) 

13. Mindst 25 af vores sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af sæsonen (oktober 
2018) 

14. Deltagelse i ranglistestævner (VM 
udtagelse): 8-10 (oktober 2018) 

15. Min. 1 – top 3 placering i perioden 
oktober 2018) 

16. Min. 2 top 10 placeringer hvert år ved 
DM (oktober 2018)  

• Krav om at vores egne sejlere deltager 
til vores eget stævne 

• 4-6 sejlere i enten sportsklasser eller 
kommunens tilbud om talenttræning 
(august 2017) 

• 4-6 sejlere i enten sportsklasser eller 
kommunens tilbud om talenttræning 
(august 2018) 

Talent – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt 
(1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være 
renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet
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Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være renset 
for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. 

Adventure  

17. 10 ungdomssejlere i aldersgruppen 
12-25 år, der sejler adventure (oktober 
2017) 

18. Øger hvert år med 5 udøvere i perioden 
(december 2018)

• Finde samarbejdspartnere, der kan 
fastholde tankesættet herunder 
invitere andre idrætter ind – event - 
invitere to håndboldklubber – GOG/HC 
Odense til arrangement (februar 2017) 

• Beskrivelse af træningsindhold med 
lektionsplan (marts 2017) 

• Udpege ansvarlig træner for området 
(adventure) (marts 2017) 

• Afklare mulighed for at udnytte/
etablere samarbejde i New Zeeland/
Australien med udgangspunkt i et 
medlems erfaringer (maj 2017) 

• Afvikle 1 årligt arrangement, som er 
med til at styrke sejlerens maritime 
dannelse – en ny måde at lære på og 
skabe interesse for den maritime del 
(december 2017)  

• Afvikle 1 årligt arrangement, som er 
med til at styrke sejlerens maritime 
dannelse – en ny måde at lære på og 
skabe interesse for den maritime del 
(december 2018)  

Talent – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt 
(1-2 år - angiv måned/år). Målene skal være 
renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet
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Talent – lang sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt 
(3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være 
renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet

1. Laser: Min. 4 joller på vandet til 
træningen (Oktober 2019) 

2. Feva: Vi har skabt træningsmiljø med 5 
joller på vandet til træningen (Oktober 
2019) 

3. Optimist, Zoom8: Min. 6-8 joller på 
vandet til træningen (Oktober 2020) 

4. Feva: Vi har skabt træningsmiljø med 5 
joller på vandet til træningen (Oktober 
2020) 

5. 29ere: Velfungerende træningsmiljø 
bestående af min. 6-7 klub- og 
privatjoller (Oktober 2020) 

• Sejler SFO (januar 2019) 

• Rekruttering af træner, der har fokus 
på 29ere (marts 2019) – med støtte fra 
Svendborg Kommune 

• Fuldtidsansat træner (marts 2019) 

• Indkøb af 4 laser joller (marts 2019) 

• Facilitetsplan på plads (oktober 2019) 

• Kraftcenter Syd på J70 og 29ere (marts 
2020)

J70 

6. J70: Min. 4 både på vandet til 
træningen (Marts 2019) 

7. J70: 1. division (i Sejlsportsligaen) 
(marts 2019)  

8. J70: Min. 4 både på vandet til 
træningen (Marts 2020)

• Afvikling af 2 stævner (oktober 2019) 

• Afvikling af 2 stævner (oktober 2020) 

• Afholdelse af 1 ligastævne i perioden 
(2018-20) 

• Fondsansøgning/sponsorsøgning til 
indkøb af ny båd samt afvikling af 
indtægtsgivende event – sker løbende
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9. Mindst 25 af vores sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af sæsonen (oktober 
2019) 

10. Deltagelse i ranglistestævner (VM 
udtagelse): 8-10 (oktober 2019) 

11. Min. 1 – top 3 placering i perioden 
(oktober 2019) 

12. Min. 2 top 10 placeringer hvert år ved 
DM (oktober 2019) 

13. Mindst 25 af vores sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af sæsonen (oktober 
2020) 

14. Deltagelse i ranglistestævner (VM 
udtagelse): 8-10 (oktober 2020) 

15. Min. 1 – top 3 placering i perioden 
(oktober 2020) 

16. Min. 2 top 10 placeringer hvert år ved 
DM (oktober 2020)

• Krav om at vores egne sejlere deltager 
til vores eget stævne 

• 4-6 sejlere i enten sportsklasser eller 
kommunens tilbud om talenttræning 
(august 2019) 

• 4-6 sejlere i enten sportsklasser eller 
kommunens tilbud om talenttræning 
(august 2020) 

Adventure  

17. Øger hvert år med 5 udøvere i perioden 
(december 2019) 

18. Øger hvert år med 5 udøvere i perioden 
(december 2020)

• Afvikle 1 årligt arrangement, som er 
med til at styrke sejlerens maritime 
dannelse – en ny måde at lære på og 
skabe interesse for den maritime del 
(december 2019)  

• Afvikle 1 årligt arrangement, som er 
med til at styrke sejlerens maritime 
dannelse – en ny måde at lære på og 
skabe interesse for den maritime del 
(december 2020) 

Talent – lang sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt 
(3-5 år - angiv måned/år). Målene skal være 
renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet
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3. Organisatorisk 
A. Mål  

Hvilke organisatoriske mål på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år)?. Målene skal være renset for 
handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. 

Hvilket støtteapparat skal der stilles til rådighed (læge, fysioterapeut, mental træner, 
kostvejleder m.v.)/Er der områder vi ønsker at have fokus på de kommende år? 

Organisatoriske – kort sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på kort 
sigt (1-2 år - angiv måned/år). Målene skal 
være renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet

1. Velfungerende organisation på det 
sportslige område (december 2017)

• Folder til sponsorer og firmaevents er 
udarbejdet (januar 2017) 

• Udarbejdelse af kommissorium for 
ungdomsudvalg (januar 2017) 

• Forældrepolitik: Præsenteres på 
forældremøde (februar 2017) 

• Etablering af ungdomsudvalg (februar 
2017) 

• Alle trænere har en trænerkontrakt – 
afklare trænerløn/godtgørelse (marts 
2017) – afklare hvordan vi bruger vores 
trænerkræfter 

• Årshjul med stævnedatoer (april 2017) 

• Trænerne skal tale med forældrene 
omkring deres rolle i forhold til 
stævnedeltagelse (juni 2017) 

• Den sportslige strategi opdateret to 
gange om året i henholdsvis juni og 
december – status præsenteres for 
bestyrelsen. 

• Opdatering af den sportslige strategi 
med fokus på de langsigtede mål 
(december 2018)
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• Vi deltager i SvendborgElites TD kurser  

• Adgang til fitnesscenter – aftale indgået (december 2018) 

• Workshop for trænerne omkring den mentale del, så det bliver en del af træningen – 
datoer klar januar 2020 

• Sportsklasse og talenttræning – her er adgang til fysioterapeuter, mental træner, 
kostvejledning. Det er kun udøvere i sportsklasser og talenttræning, der har adgang 
støtteapparatet. 

• Test er en integreret del af træningen og indgå i udøvertalerne, hvor det er relevant 
aldersmæssigt (marts 2017). Overveje at sende sejlerne til test via SvendborgElite. 

• Afvikling af regelkursus lokalt for udøvere og trænere – afholdt af DS – skal være et 
tværgående kursus (december 2017) 

B. Ressourcemæssige krav 

Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau? 

• Ungdomsudvalget beskrevet i kommissorium (januar 2017) 

• Rammer for model, hvordan de erfarne kan give deres erfaring videre til de unge, 
beskrevet (februar 2020) 

Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?. 

Årgange/bådtyper Nødvendige trænerkompetencer

Optimist 1. års 

Optimist 2. års 

Hjælpetrænere 

Optimist 3 år -  

Instruktør 1 

Instruktør 2 

Instruktør 1 

Instruktør 2

Feva  

Zoom8, Laser

Instruktør 2 

Træner 1

J70, 29 Træner 2

Kraftcentertræner Diplomtræner

• Alle skal være ATK-uddannet. Vi arbejder efter DS diplomsejlerskolen
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Krav/plan for efteruddannelse (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige 
kompetenceniveau?) 

• Hver træner har en udviklingsplan – herunder uddannelse (marts 2017) 

• Plan for trænervejen i Thurø Sejlklub – hvordan ser ”karrierevejen ud” – herunder en del 
af kravene for at få støtte. (februar 2018) 
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Organisationsplan for Thurø Sejlklub 

  

Ungdomsformanden har ansvaret for den sportslige politik. Den ansvarlige for træning i 
ungdomsudvalget har ansvaret for implementering af den sportslige strategi.  

C. Træningsmiljø/faciliteter 

Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant 
motiveres mod bedre resultater?. Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på talent- og 
eliteudviklingen? 

• Vi tilbyder to træninger om ugen. Herudover er mulighed for selvtræning. Man skal min. 
sejle 2 joller ud ad gangen indtil de er 15 år på begrænset i Thurø Bund, Øst for Kidholm. 
Fra 15 år og ældre er der ingen begrænsninger. 

• Spisninger to gange om ugen i ungdom i sommerhalvåret 

• Klubfællesspisning en gang om måneden i vinterhalvåret 

• Talenttræning via SvendborgElite (4 udøvere pt.) og 2 af dem i sportsklasser 

Såfremt de fysiske faciliteter ikke lever op til kravene, har klubbestyrelsen en strategi for 
udvikling af faciliteterne. 
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• Der vil løbende blive indkøbt det nødvendige antal både. Generelt arbejder bestyrelsen 

for at forbedre faciliteterne. Det fremgår af klubbens udviklingsplan. 

• Facilitetsplan på plads (oktober 2019) 

 
D. Økonomi 

Hvilke økonomiske ressourcer (budget for talentarbejdet de kommende 5 år) kræver det at 
realisere en sportslig og hvordan skal de skaffes? Hvad er de nødvendige prioriteringer? 

Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, 
støtteapparat m.v. 

• Flerårigt budget for den sportslige strategi udarbejdes november 2017, for perioden 
2018-20. Skriv beløbene ind for budget 17 og når det flerårige budget er på plads, skrives 
det ind i skemaet. 

År ➲ 

Nøgleposter 

!

2017 2018 2019 2020

Uddannelse xx xx xx xx

Træneraflønni
ng

xx xx xx xx

Både/udstyr xx xx xx xx

Støttekoncept xx xx xx xx

Stævner xx xx xx xx

Sociale 
arrangementer

xx xx xx xx

Fitnesscenter xx xx xx xx

I alt xx xx xx xx
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Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere 
udgiftssiden?. 

• Kontingenter, fonde og egenbetaling. 

E. Talentrekruttering/-fastholdelse 

Hvordan skabes en gruppe, hvorfra der kan rekrutteres? 

• SFO-projekt (januar 2019) 

• Sejlads på skoleskemaet – sammen med Thurø skole august 2017 

• Udarbejdelse af markedsføringsmateriale – generelt om klubben, også fokus på ungdom 
(april 2017) 

Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter 
klubben udøver/bestyrelse?) 

• Det er ikke tilladt aktivt at tage kontakt til udøvere fra andre klubber. 

Hvordan fastholder vi sejlerne (hvilke konkrete tiltag skal iværksættes? – år/måned) 

• Læringsmiljøet og det sociale samt forældreinvolvering. 

Hvordan skabes en overgang fra ungdom til senior/mellem de forskellige bådklasser? Hvad er 
det for særlige udfordringer, man står overfor?  

• De ældre sejlere tager sig af de unge 

• J70 en gang om måneden 

• Sejl og studér 

F. Job/Uddannelse 

Hvilke muligheder skal der være for planlægning af civil- og sportskarriere? 

• PT ikke aktuelt. 
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Hvordan er mulighederne for lektiehjælp? 

• Afklare behov/muligheder for lektiehjælp (evt. pensionerede skolelærere) (oktober 
2017).  

Samarbejdsmuligheder med uddannelsesinstitutioner (folkeskole, gymnasium, 
erhvervsuddannelser m.v.)? 

• Svendborg Elite - Sportsklasser folkeskole, ungdomsuddannelse 

• Oure Idrætsskoler – vi samarbejder efter behov.  

Hvordan foregår kontakten til forældrene? (systematisk, følges et skema, skrives der referat af 
møderne m.v.) 

• Informationsmøde inden sæsonstart (april 2017-20) 

• Facebookgruppe 

• Ungdomsudvalg 

G. Kommunikation  

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og 
interessenter (eksterne interessenter) i forhold til den sportslige strategi? 

• Afdække mulighed for aftale med Fyns Avisen omkring min. 1 årlig artikel, som 
eksponerer strategien. J70 projektet skal også være en del af det.  

Hvem er ansvarlig? 

• Kommunikationsudvalget. 

Hvordan ønsker klubben at håndtere den interne kommunikation til udøvere, trænere og 
forældre? 

• Trænermøder 4 gange om året. 

• Løbende dialog. 

• Når ungdomsudvalget kommer på plads forventer vi, at der indføres forældremøder. 
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Hvordan synliggøres arbejdet med den sportslige strategi og hvornår gøres der status/
revideres?  

• Vi gør status 2 gange om året (juni/december 2017-20) 

4. Sociale 
Hvordan skaber klubben et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan 
opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab. 

• Fællesspisning 

• Fællestræninger 

• Sociale arrangementer 

• Den erfarne hjælper den mindre erfarne 

5. Forventninger til hinanden 

A. Krav til de aktive  

Hvilke særlige krav stilles til talent- og elitegruppe - det kunne være deltagelse i 
sponsorarbejde, deltagelse som hjælper, personlig udviklingsplan, rolle i forhold klubbens 
værdier og leveregler m.v.  

Hvilke forpligtigelser har sejlerne overfor klubben/øvrige medlemmer? 

• Der er ikke opstillet decideret krav, men der er en forventning om at man bidrager. Det 
er afgørende, at forældrene bidrager særligt når der er stævner. 

B. Støttekoncept 

Har klubben et støttekoncept? Hvilke former for støttemuligheder er der? Hvad udløser 
støtte? Hvis ikke klubben har et støttekoncept, skal der på et tidspunkt udarbejdes et – i 
givet fald hvornår (år/måned) 

• Udarbejdelse af støttekoncept som animerer de unge til at sejle J70 – udarbejdes i 
samarbejde med de unge (april 2017) 
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Sportslig strategi for Thurø Sejlklub
6. Overordnet handlingsplan 
Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.  

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer

Folder til sponsorer og 
firmaevents er udarbejdet

Januar 2017

Udarbejdelse af 
kommissorium for 
ungdomsudvalg

Januar 2017

Etablering af 
ungdomsudvalg

Februar 2017

Forældrepolitik: 
Præsenteres på 
forældremøde

Februar 2017

Finde 
samarbejdspartnere, der 
kan fastholde 
tankesættet herunder 
invitere andre idrætter 
ind – event - invitere to 
håndboldklubber – GOG/
HC Odense til 
arrangement

Februar 2017

Kalender for træning med 
sejlere fra andre klubber

Februar 2017

Afklare med DS, hvad der 
kræves for at blive 
Kraftcenter og interessen 
for at etablere et 
kraftcenter

Februar 2017

Alle sejlere fra 12 år har 
en samtale, hvor de 
vælger spor – ud fra 
spørgeskema

Marts 2017

Hver træner har en 
udviklingsplan – herunder 
uddannelse

Marts 2017
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Ungdomsvenlig sejlklub Marts 2017

Rekruttering af træner, 
der har fokus på Feva

Marts 2017

Vinder af initiativprisen i 
DS

Marts 2017

Beskrivelse af 
træningsindhold med 
lektionsplan

Marts 2017

Udpege ansvarlig træner 
for området (adventure)

Marts 2017

Alle trænere har en 
trænerkontrakt – afklare 
trænerløn/godtgørelse – 
afklare hvordan vi bruger 
vores trænerkræfter

Marts 2017

Test er en integreret del 
af træningen og indgå i 
udøvertalerne, hvor det 
er relevant 
aldersmæssigt. Overveje 
at sende sejlerne til test 
via SvendborgElite

Marts 2017

Årshjul med 
stævnedatoer

April 2017

Sejl og studér: opstart – 
15 deltagere – 16-25 år

April 2017

Møde med SSS omkring 
samarbejde herunder J70 
– kommunen orienteres og 
bliver evt. efterfølgende 
involveret

April 2017

Stille krav – det er en 
pakke, man vælger fra 12 
år – er en integreret del 
af træningsplanlægning

April 2017

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Udarbejdelse af 
støttekoncept som 
animerer de unge til at 
sejle J70 – udarbejdes i 
samarbejde med de unge

April 2017

Udarbejdelse af 
markedsføringsmateriale – 
generelt om klubben, 
også fokus på ungdom

April 2017

Informationsmøde inden 
sæsonstart

April 2017

Afklare mulighed for at 
udnytte/etablere 
samarbejde i New 
Zeeland/Australien med 
udgangspunkt i et 
medlems erfaringer

Maj 2017

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

Juni 2017

Trænerne skal tale med 
forældrene omkring deres 
rolle i forhold til 
stævnedeltagelse

Juni 2017

Sejlads på skoleskemaet – 
sammen med Thurø skole

August 2017

4-6 sejlere i enten 
sportsklasser eller 
kommunens tilbud om 
talenttræning

August 2017

Afklare behov/muligheder 
for lektiehjælp (evt. 
pensionerede 
skolelærere)

Oktober 2017

Afvikling af 2 stævner Oktober 2017

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Optimist, Zoom8: Min. 
4-6 joller på vandet til 
træningen

Oktober 2017

Feva: Vi har skabt 
træningsmiljø med 5 
joller på vandet til 
træningen

Oktober 2017

J70:Særlig træningsdag 
en gang om måneden 
med J70 (torsdag) – min. 
4-6 sejlere i gns.

Oktober 2017

Mindst 20 af vores 
sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af 
sæsonen

Oktober 2017

Deltagelse i 
ranglistestævner (VM 
udtagelse): 4-6

Oktober 2017

Min. 1 – top 3 placering i 
perioden

Oktober 2017

Min. 2 top 10 placeringer 
hvert år ved DM

Oktober 2017

10 ungdomssejlere i 
aldersgruppen 12-25 år, 
der sejler adventure

Oktober 2017

Flerårigt budget for den 
sportslige strategi 
udarbejdes for perioden 
2018-20. Skriv beløbene 
ind for budget 17 og når 
det flerårige budget er på 
plads, skrives det ind i 
skemaet.

November 2017

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Afvikling af regelkursus 
lokalt for udøvere og 
trænere – afholdt af DS – 
skal være et tværgående 
kursus

December 2017

Afvikle 1 årligt 
arrangement, som er med 
til at styrke sejlerens 
maritime dannelse – en ny 
måde at lære på og skabe 
interesse for den 
maritime del

December 2017

Beskrivelse af 
struktureret 
træningsmiljø for J70

December 2017

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

December 2017

Velfungerende 
organisation på det 
sportslige område

December 2017

Plan for trænervejen i 
Thurø Sejlklub – hvordan 
ser ”karrierevejen ud” – 
herunder en del af 
kravene for at få støtte

Februar 2018

Rekruttering af træner til 
J70

Marts 2018

J70: Deltagelse i 
Ungdomsligaen

Marts 2018

J70: Min. 4 både på 
vandet til træningen

Marts 2018

J70:Min. 50 % af 
besætningen i 
sejlsportsligaen er unge 
jf. DS definition

Marts 2018

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Informationsmøde inden 
sæsonstart

April 2018

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

Juni 2018

4-6 sejlere i enten 
sportsklasser eller 
kommunens tilbud om 
talenttræning

August 2018

Afvikling af 2 stævner Oktober 2018

Optimist, Zoom8: Min. 
4-6 joller på vandet til 
træningen

Oktober 2018

Feva: Vi har skabt 
træningsmiljø med 5 
joller på vandet til 
træningen

Oktober 2018

Mindst 25 af vores 
sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af 
sæsonen

Oktober 2018

Deltagelse i 
ranglistestævner (VM 
udtagelse): 8-10

Oktober 2018

Min. 1 – top 3 placering i 
periode

Oktober 2018

Min. 2 top 10 placeringer 
hvert år ved DM

Oktober 2018

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen 
– fokus på de langsigtede 
mål

December 2018

Adgang til fitnesscenter – 
aftale indgået

December 2018

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Opdatering af den 
sportslige strategi med 
fokus på de langsigtede 
mål

December 2018

Afvikle 1 årligt 
arrangement, som er med 
til at styrke sejlerens 
maritime dannelse – en ny 
måde at lære på og skabe 
interesse for den 
maritime del

December 2018

Øger hvert år med 5 
udøvere i perioden

December 2018

Sejler SFO Januar 2019

Indkøb af 4 laser joller Marts 2019

Rekruttering af træner, 
der har fokus på 29ere – 
med støtte fra Svendborg 
Kommune

Marts 2019

Fuldtidsansat træner Marts 2019

J70: Min. 4 både på 
vandet til træningen

Marts 2019

J70: 1. division (i 
Sejlsportsligaen)

Marts 2019

Informationsmøde inden 
sæsonstart

April 2019

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

Juni 2019

4-6 sejlere i enten 
sportsklasser eller 
kommunens tilbud om 
talenttræning

August 2019

Facilitetsplan på plads Oktober 2019

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Afvikling af 2 stævner Oktober 2019

Laser: Min. 4 joller på 
vandet til træningen

Oktober 2019

Feva: Vi har skabt 
træningsmiljø med 5 
joller på vandet til 
træningen

Oktober 2019

Mindst 25 af vores 
sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af 
sæsonen

Oktober 2019

Deltagelse i 
ranglistestævner (VM 
udtagelse): 8-10

Oktober 2019

Min. 1 – top 3 placering i 
perioden

Oktober 2019

Min. 2 top 10 placeringer 
hvert år ved DM

Oktober 2019

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

December 2019

Afvikle 1 årligt 
arrangement, som er med 
til at styrke sejlerens 
maritime dannelse – en ny 
måde at lære på og skabe 
interesse for den 
maritime del

December 2019

Øger hvert år med 5 
udøvere i perioden

December 2019

Workshop for trænerne 
omkring den mentale del, 
så det bliver en del af 
træningen – datoer klar

Januar 2020

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Rammer for model, 
hvordan de erfarne kan 
give deres erfaring videre 
til de unge, beskrevet

Februar 2020

Kraftcenter Syd på J70 og 
29ere

Marts 2020

J70: Min. 4 både på 
vandet til træningen

Marts 2020

Informationsmøde inden 
sæsonstart

April 2020

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

Juni 2020

4-6 sejlere i enten 
sportsklasser eller 
kommunens tilbud om 
talenttræning

August 2020

Afvikling af 2 stævner Oktober 2020

Optimist, Zoom8: Min. 
6-8 joller på vandet til 
træningen

Oktober 2020

Feva: Vi har skabt 
træningsmiljø med 5 
joller på vandet til 
træningen

Oktober 2020

29ere: Velfungerende 
træningsmiljø bestående 
af min. 6-7 klub- og 
privatjoller

Oktober 2020

Mindst 25 af vores 
sejlere skal deltage i 
stævner i løbet af 
sæsonen

Oktober 2020

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer

Opdateret 15.01.2017  Side   af   26 27



!  

Sportslig strategi for Thurø Sejlklub

Det med fed og grå er delmål 

Deltagelse i 
ranglistestævner (VM 
udtagelse): 8-10

Oktober 2020

Min. 1 – top 3 placering i 
perioden

Oktober 2020

Min. 2 top 10 placeringer 
hvert år ved DM

Oktober 2020

Opdatering og status på 
den sportslige strategi – 
præsenteres i bestyrelsen

December 2020

Afvikle 1 årligt 
arrangement, som er med 
til at styrke sejlerens 
maritime dannelse – en ny 
måde at lære på og skabe 
interesse for den 
maritime del

December 2020

Afholdelse af 1 
ligastævne i perioden

i perioden 2018-20

Øger hvert år med 5 
udøvere i perioden

December 2020

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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