
Forældrepolitik i Thurø Sejlklubs 
ungdomsafdeling 
 

Hjemme i klubben 
 

Der afholdes forældremøde før sæsonen starter. Forældrene informeres desuden primært på Facebook via 

gruppen TSK ungdom. Der findes yderligere informationer på sejlklubbens hjemmeside, og i nogle tilfælde 

sendes der også mails ud. 

Arbejdet i ungdomsafdelingen hviler på frivilligt arbejde. Vi er derfor afhængige af hjælp fra forældrene, 

både de forældre der ikke er medlem og dem som er medlem af klubben. 

Der lægges meget vægt på, at inddrage forældrene i ungdomsafdelingens arbejde. Dermed menes i 

sejladstræningen, hjælp på jollepladsen, ved til og afrigning, som brovagt og som hjælpetræner i det 

omfang evnerne rækker samt i forbindelse med afholdelse af stævner. Det må også forventes, at man min. 

1 gang i løbet af sæsonen er ansvarlig for vores madordning. Det forventes, at forældrene hjælper alle 

sejlere. Ligeledes må forældre forvente, at blive inddraget både i den daglige vedligeholdelse af bådene, 

udstyr og jollepladsen samt arbejdsdage i start og slutningen af sæsonen. 

Vi lægger stor vægt på det sociale islæt, derfor har vi fællesspisning i forbindelse med afvikling af de 

ugentlige træninger. Forældre og søskende er meget velkomne til at deltage i det sociale liv, herunder 

spisningen og ved at få en kop kaffe mens børnene sejler. Der vil også være forskellige sociale aktiviteter i 

løbet af sæsonen, som vi gerne ser man deltager i. 

Nye forældre får information om ungdomsafdelingen med en henvisning til vores hjemmeside, hvor der 

findes udbydende oplysninger. Indmeldelse i klubben foretages via klubbens hjemmeside. 

De forældre som er vant til at komme i sejlklubben skal tage godt imod nye sejlere og forældre, og hjælpe 

med informationer og praktiske gøremål. 

Forældrene opfordres til at deltage i ungdomsafdelingens arrangementer i form af transport, opsyn, 

forplejning, aktivitets tilrettelæggelse og vedligeholdelses af materiale.  

 

Uden for klubben 
 

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres børn, til udenbys stævner, lejre eller 

lignede. Det er stor social værdi for både børn og voksne. 

Når man som forældre er til udenbys stævner mv. er man ambassadør for Thurø sejlklub. Derfor forventer 

vi, at man forfølger stævne ledelsens anvisninger og regler, dvs. holde sig udenfor baneområdet, udvise 

godt sømandskab, rydde op efter sig og i øvrigt udvise almindelig høflighed samt ordentlig opførsel.  



Hvis forældrene låner sejlklubbens følgebåde kræver vi, at man har minimum speedbådscertifikat eller 

duelighedsbevis. Lån af følgebåde kræver altid særlig aftale. Der findes særskilte regler for lån af følgebåde. 

Forældrene opfordres til at støtte barnet i at sejle efter ungdoms sikkerhedsregler samt søsportens 

sikkerhedsråd http: //soesport.dk/Sider/De-5-sejlråd.aspx 

Det er desuden forældrenes pligt, at sørge for at børnene er forsvarligt klædt på, dvs. iført redningsvest og 

ordentligt tøj.  

 

Ungdomsudvalget d. 19. september 2020 

 

 


