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Sailing Aarhus 

Bestyrelsens skriftlige beretning 2016 – 2017: 

 

Indledning 

Det er besluttet i bestyrelsen for Sailing Aarhus, at årsberetningen 2016 – 17 skal give et overblik 

over den strategiske ramme for de aktiviteter, der er besluttet gennemført i regi af Sailing Aarhus. 

Nærværende beretning er således en gennemgang af organisationens aktiviteter i 

beretningsperioden holdt op imod de vedtagne overordnende strategier og vedtagne konkrete   

handlingsplaner og opnåede resultater.  

 

Beretningen kan efter sin behandling på generalforsamlingen den 6. marts 2017 være et 

udgangspunkt for den kommende bestyrelses drøftelse af sit aktivitetsprogram for 2017-18,  

  

1. Beslutninger på generalforsamlingen 7. marts 2016: 
 

Generalforsamlingen besluttede en længere række ændringer af vedtægterne for Sailing Aarhus. 

Mange af dem handler om præciseringer og konsekvensændringer. Den væsentligste er 

ændringen af foreningssamarbejdets formålsparagraf, der nu lyder: 

 

”Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune, 

som er medlem af Dansk Sejlunion. 

Formålet for foreningen er at fremme og udbrede sejlsporten og kendskabet til sporten 
ved at arrangere en bred vifte af sejlsportsmæssige aktiviteter på og ved Århus Bugten, 
som medlemsklubberne vælger at gennemføre i fælles regi med sejlklubberne som 
arrangører –  evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 
Samarbejdet bygger på medlemsklubbernes engagement og ejerskab, og de værdier, der 
skabes som resultat af samarbejdets aktiviteter anvendes til at konsolidere og styrke 
medlemsklubbernes og samarbejdets sejlsportsmæssige fundament.” 
 

De gældende vedtægter i sin fulde ordlyd kan læses her:   gældende vedtægter 
 
 

http://www.sailing-aarhus.dk/om-sailing-aarhus/vedtaegter-og-strategi/
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Generalforsamlingen vedtog også, at der udover formand og kasserer skal konstitueres en 

næstformand, og at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig ved enten formandens eller 

næstformandens tilstedeværelse.  

 

2. Konstitueringer, forretningsorden og stab 
 

2.1.Konstitueringer og forretningsorden  

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstitueredes Mette Rostgaard Evald (SBA) 

som formand, Carl-Johan Skovsgaard  (KBL) som næstformand og Allan T. Christiansen (AAWK) 

som kasserer.  Aage Bech Kristensen (SBA) blev valgt som revisor på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen besluttede efterfølgende at udpege også Jesper Andersen (ASK) som revisor.  

 

Det konstituerende bestyrelsesmøde vedtog også en ajourført udgave af sin forretningsorden, 

herunder en tydeliggørelse af referencer og principper for ansættelse af medarbejdere.   

 

2.2. Staben ultimo 2016:  

Sailing Aarhus flyttede i april ind på 3. etage i DOKK1 i et kontorfælleskab med Aarhus Event og 

VM 2018 projektorganisationen. Bofællesskabet fungerer rigtigt godt og er meget berigende for 

alle parter, både i det konkrete arbejde omkring planlægningen af VM 2018, men også i andre 

sammenhænge, hvor det er en stor gevinst for Sailing Aarhus at arbejde tæt sammen med vores 

vigtige partner Aarhus Kommune.  

 

Sailing Aarhus staben bestod ved udgangen af 2016 af direktør Thomas Capitani, cheftræner Finn 

"Beton" Jensen, eventkoordinator Jens Villumsen (deltid) og projektkoordinator Steen Rask 

Sørensen og projektkoordinator Christine Skærlund Werlauff. 

VM 2018 organisationen er projektansat af midler bevilget af Aarhus Kommune og bestod ved 

udgangen af 2016 af VM Chef, Klaus Natorp, Sailing Event Manager, Per Hjerrild, Facility Manager 

Niels Østergaard, City Event Manager, Charlotte Elkjær, Commercial Manager, Martin V. 

Christensen. Funktionen som Communications Manager vil blive bemandet primo marts 2017.  

Thomas Capitani deltager i VM 2018 planlægningen dels med konsulentbistand dels som 

næstformand i VM 2018 styregruppen.  

2.3. Sekretariatsfunktion for Fonden Aarhus internationale Sejlsportscenter 

Thomas Capitani varetager med aftalt refusion til Sailing Aarhus sekretariatsfunktionen for Fonden 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter, og Steen Rask Sørensen indgår som projektkoordinator i 

forbindelse med byggeriet, der den 3. oktober 2016 blev indledt med 1. spadestik.   
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3. Strategiprocessen i Sailing Aarhus 

 

3.1 Mål- og rammesætning for udviklingen.  

Aktiviteterne inden for Sailing Aarhus har udviklet sig ganske betydeligt over de senere år: Aarhus 

har formået at positionere sig som et at verdens førende afviklingssteder for internationale 

sejlsportsstævner – foreløbigt kulminerende med afholdelsen af VM 2018 og tilhørende testevent 

i 2017.  Aarhus er konsolideret som et af landets betydeligste talent- og elitecentre inden for 

sejlsport, og de aarhusianske folkeskoleelever kan deltage i aktiviteter i "Den Blå Skole".      

Byggeriet af Aarhus Internationale Sejlsportscenter er gået i gang, og i august 2017 vil vi kunne se 

det under tag og kunne se frem til åbningen i april 2018.   

 

Bestyrelsen igangsatte en strategiudviklingsproces i 2015. Processen i sig selv var ikke nyskabende 

eller et skift af strategi, men nærmere en proces, hvor der blev sat mål, rammer og retning for den 

udvikling, som Sailing Aarhus allerede var inde i og den drivende kraft på.  

 

Generalforsamlingen i 2016 tog denne udvikling til efterretning, og med formuleringen af den nu 

gældende formålsparagraf er det konstitueret, at Sailing Aarhus ikke alene et samarbejde om 

hvervning og gennemførelse af events.  Events fylder stadig rigtig meget i det samlede 

aktivitetskatalog – af mange og helt åbenlyse årsager. At være i stand til at hverve og gennemføre 

nationale og internationale stævner på et højt professionelt niveau skal fortsat være et mål i sig 

selv.  

Men ved ikke at betragte events som isolerede og enkeltstående aktiviteter, men som aktiviteter, 

der indgår i en samlet strategi for at udbrede kendskabet og opbakningen til sejlsporten i Aarhus, 

har det vist sig, at den opnåede position som eventarrangør kan understøtte og fremme andre 

aktivitetsområder, som Sailing Aarhus naturligt er den primære drivkraft på.         

 

Sailing Aarhus Strategisk Platform 2015+ kan læses  her 

 

3.2. Synergi ved samtænkning af aktivitetsområderne 

 Den strategiske platform for Sailing Aarhus består af 7 aktivitetsområder, der dels er 

enkeltstående aktivitetsområder, men som gensidigt skal understøtte og understøttes af 

hinanden:  

 

1. Sponsor og Fundraising  

2. Events  

3. Kraftcentret  

4. Aarhus Internationale Sejlsportscenter  

http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2015/10/Sailing-Aarhus-strategisk-platform-2015-.pdf
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5. Den Blå Skole (Skole/SFO samarbejdet)  

6. Kommunikation og Medier   

7. Rekruttering.        

 

I afsnit 4 -9 i denne beretning rapporteres fra hvert af områderne. I nærværende afsnit fokuseres 

på, hvordan samtænkningen og synergien har givet Sailing Aarhus en gennemslagskraft og nogle 

muligheder, som ingen af de 7 aktivitetsområder hver for sig ville kunne give sig udslag i.     

 

3.3.. Sejlsporten i Aarhus By og Bugt 

Det er den strategiske samtænkning af aktivitetsområder, der gør, at sejlsport står højt både på 

den eventpolitiske, men også på den a. idrætspolitiske, den b. pædagogiske og c. den 

byudviklingsmæssige dagsorden i Aarhus Kommune.  

 

a. Aarhus Kommune giver mulighed for, at eliteidrætsudøvere kan deltage i ESAA – Elite Sports 

Akademi Aarhus med tilbud om træning, teori, vejledning, gode muligheder for at kombinere 

udøvelse af elitesport med gennemførelse af uddannelse og ikke mindst et fællesskab med 

andre elitesportsudøvere.  Det er ikke kun på grund af de gode forhold på vandet, at Aarhus er 

attraktiv for talent- og elitesejlere!   

 

b. Sailing Aarhus har indgået aftale med Aarhus Kommunes afdeling for Børn og Unge v/ UNO 

friluftscenter om tilbud til byens folkeskoleelever om at deltage i et pædagogisk tilrettelagt 

forløb på havnene, der giver dem færdigheder til at færdes sikkert på, i og ved vandet.  De 

1.500 skoleelever, som i 2016 deltog i dette tilbud, er oplagte for en rekrutteringsindsats, som 

Sailing Aarhus dog endnu ikke har formuleret en konkret handlingsplan for.    

 

c. Sailing Aarhus har formået at gøre sig attraktiv med en bred palet af tilbud og aktiviteter, der 

ovenikøbet passer ind og forstærker kommunens mulighed for at realisere strategien om en 

aktiv sammenhæng mellem by og bugt. Og med byens åbning mod vandet - monumentalt 

markeret af DOKK1’s placering ved kajkanten i bassin 1  - er det fra 2016 blevet muligt at 

afvikle aktiviteter så tæt på land, at byens borgere  - i 2017 - kan stå af letbanen og opleve 

intensiteten og spændingen lige så tæt på som ved en fodboldkamp.  

 

3.4. Sejlsporten og Sejlsportscentret 

Det er også samtænkningen af aktivitetsmuligheder, der har gjort det muligt at rejse midlerne til 

finansieringen af Sejlsportscentret: 
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a. Realiseringen af visionen om et Internationalt Sejlsportscenter er blevet mulig ved over for 

mulige fondsgivere og Aarhus Kommune at kunne konkretisere og perspektivere en bred vifte 

af muligheder og målgrupper for udøvelse af sejlsport, som et sejlsportscenter vil kunne være 

rammen for og inden for en stærk foreningsdrevet organisation.  

b. Sejlsportscentret et både som fysisk udtryk og som ramme for en mangfoldighed af aktiviteter 

på mange niveauer er et stærkt bidrag til indfrielsen af Aarhus Kommunes sports- og 

fritidspolitik. 

 

3.5. Sejlsporten og sponsorer. 

Sejlsporten er ikke det mest attraktive objekt for sponsorer at lade sige eksponere indenfor. 

Eksponeringen er meget afhængig af interessen for mediedækning og/eller tilstedeværelsen af et 

stort publikum. På ingen af disse parametre scorer sejlsporten særlig højt. Sejlsport og 

sejlsportsarrangører er nødt til at tænke på alternative programmer og tilgange for at kunne hente 

den mængde sponsorater hjem, der nu engang er nødvendige for at kunne holde organisationen 

kørende.  

Det er så muligt, hvis man samtænker eventhvervning af spektakulære bådtyper og evt. 

kommercielle set-ups, kommunens strategi for binde by, borgere og bugt sammen, erhvervslivets 

interesser og incitamenter og klubbernes professionelle eventafvikling: 

 

a. I Aarhus blev der i 2016 for første gang gennemført en særdeles publikumsvenlig event – M32 

Series – ude foran DOKK1.  "Theatre style" sejlsport for et live publikum er nu introduceret i 

Aarhus! 

b. Det sætter nye muligheder op for sponsoreksponering både på bådene, på sejlerne og på land. 

En sammenligning med Tour de France er ikke fjern. 

c. Virksomhedsidentifikation er mulig inden for en sportsgren, der repræsenterer det ypperste i 

foreningen af naturkræfter, intellekt og teknologi.     

d. Bådtypen gør det muligt at tilbyde sponsoraktivering som ’mastegast’ (hot seat) eller for de 

mere modige: Gæstesejlads i beskyttet farvand.  

e. De mange byrådspolitikere og ansatte, der her fik mulighed for at se sejlsporten udfolde sig 

lige uden for kommunens nyeste vartegn, fik syn for sagn for hvad urban sejlsport kan byde på 

og tilføre byen.   

 

Der er i det århusianske erhvervsliv en meget stor interesse for alt, der sker inden for sejlsporten i 

Aarhus. Sailing Aarhus er medlem af erhvervsforeningen ’Erhverv Aarhus’ og deltager i mange af 

de erhvervs – og kulturarrangementer, som foreningen tilbyder sine medlemmer. At være med i 

dette netværk er af stor betydning for på den ene side at opfange og modne interesse for 
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indgåelse af sponsorater, indgåelse af partnerskaber eller deltagelse i fælles værdi-

brandingprojekter og på den anden side at være klar med konkrete tilbud og muligheder.    

 

Sponsor- og fundraising er et af Sailing Aarhus’ 7 aktivitetsområder og i sagens natur en meget 

nødvendig fødekanal at dyrke for at sikre og konsolidere den nødvendige økonomi.  Der er i 

forbindelse med strategiarbejdet opsat målsætninger for aktivitetsområdet, men endnu ikke 

vedtaget konkrete handlingsplaner. Det har så ikke været en hindring for, at sponsor- og 

fundraising arbejdet er blevet foretaget, og at brugbare strategier udvikles og afprøves.      

 

3.6.  Uddelegering af aktivitetsområder til varetagelse i udvalg. 

Strategikonferencen i oktober 2015 fastlagde 7 aktivitetsområder, hvoraf Kraftcentret er et af 

dem. Det var derfor naturligt, at det kraftcenterudvalg, som man tilbage i 2012 nedsatte, blev 

overlagt at arbejde videre med konkretiseringen af aktivitetsstrategier og handlingsplaner. 

Udvalget er nedsat på baggrund af et godkendt kommissorium og refererer til SAA bestyrelsen. 

Udvalget har bidraget til beretningen med afsnit 6. 

 

For aktivitetsområdet ’Events’ var det også naturligt at videreføre strategiformuleringerne til en 

nedsat arbejdsgruppe i regi af det regattaudvalg, som blev nedsat i 2014 i forbindelse med 

planlægningen af sommerens internationale klassestævner. Arbejdsgruppen har henover 2016  

udarbejdet et eventarbejdsprogram inkl. forslag til kommissorium inden for den strategiske 

ramme, som den strategiske platform har fastlagt. Regattaudvalget er herefter formelt nedsat fra 

februar 2017. Udvalget har bidraget til beretningen med afsnit 5. 

  

I december 2016 gennemførtes en klubkonference om ’Den Blå Skole’. Deltagerne på konferencen 

foreslog, at SAA bestyrelsen nedsatte et udvalg, og dette er sket i februar 2017. Også her med et 

godkendt kommissorium og med reference til bestyrelsen.  Om udvalgets arbejde - se afsnit 8. 
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Figur 1: Den strategiske ramme   og status - grafisk illustreret     

 
 

Bestyrelsen har således i 2016 videreført udbygningen af en udvalgsstruktur, hvor der nu for 3 af 

de 7 aktivitetsområder er nedsat permanente udvalg. Fælles for udvalgene er, at de inden for de 

givne kommissorier og den givne overordnede strategiske platform for Sailing Aarhus har ansvar 

for udvikle, planlægge og koordinere aktiviteter, sikre ejerskab og forankring i klubberne og for 

videreudvikling af Sailing Aarhus strategien.  

 

Hertil kommer, at Sailing Aarhus er repræsenteret i bestyrelsen for Fonden Aarhus Internationale 

Sejlsportscenter, og har sammen med de øvrige 4 fondsbestyrelsesmedlemmer det overordnede 

ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for opførelsen og driften af Sejlsportscentret.  Se i øvrigt 

afsnit 7. 

 

3.7. Overvejelser ved en udvalgsstuktur   

Argumenterne for at uddelegere til udvalg er mange og er både en ønskelig og nødvendig 

konsekvens af, at Sailing Aarhus er mere end en eventorganisation:  

 

 Grundlæggende så skal Sailing Aarhus på bestyrelsesniveau fungere som et 

foreningssamarbejde, hvor hver af klubbernes repræsentanter i bestyrelsen kan tage et 

ejerskab både til organisationen, til det vedtagne plangrundlag og til de konkrete 

aktiviteter, som gennemføres i regi af samarbejdet. 

 Med en forøget opgaveportefølje forøges behovet for, at der inddrages flere ressourcer 

både på bestyrelsesniveauet og for ressourcepersoner fra klubberne. 

 Foreningsarbejde er mødetidstungt, og hvis arbejdet ligger på for få personer, så er 

risikoen til stede for, at det enten går for langsomt med at nå til ende med en besluttet 

SAILING AARHUS STRATEGISK PLATFORM 2015+  STATUS FEBRAUR 2017

Fælles for alle Aktivitetsområder Målsætninger Temakonference Arbejdsgruppe Kommisorium Udvalg Handlingsplaner

Sponsor og Fundraising x

Events x x x x x

Vision Kraftcentret x x x

Mission Sejlsportscentret x x x FAIS repr Driftsprincipper

 SAA Virtuel almanak

Succeskriterier Den Blå Skole x x x x

Kommunikation og Medier x

Rekruttering x
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opgave eller at den løftes på en sådan måde, at der ikke er en bred forståelse og opbakning 

til den.      

 Der er mange ressourcer i klubberne, der gerne vil deltage og bidrage til realiseringen af 

Sailing Aarhus’ strategiske målsætninger.    

 Uddelegering af opgaver til udvalg indebærer, at der kan inddrages (flere) repræsentanter 

fra klubberne, og som har en ønsket eller nødvendig specialindsigt eller -interesse inden for 

området.  

 

3.8. Opmærksomhedspunkter ved uddelelegeringen til udvalg: 

Det giver sig selv, at en uddelegering til udvalg har nogle implikationer:  

 

Eksempler: 

 De respektive udvalg kender for lidt til, hvad der er arbejdes med i de andre udvalg og har 

ikke det samlede overblik over SAA’s opgaveportefølje og aktivitetsplaner. 
 Medlemmer af SAA bestyrelsen mister overblikket, for man ikke er med i det hele. 
 Medlemmerne af bestyrelsen på være indstillede på at påtage sig tovholderopgaver for 

udvalg og være bidragende med oplæg m.m.  
 Bestyrelsen kan opfatte, at den er på bagkant af beslutninger, fordi diskussioner og 

forarbejde er udlagt til udvalgene. 
 Muligheder for opnåelse af synergi forpasses, fordi den tværgående samtænkning ikke 

ligger lige for. 
 

Dette er imidlertid styringsmæssige forhold, som må kunne løses. Fordelene ved uddelegering af 

langt større end ulemperne, og det vigtigste er, at bestyrelsens opgave på bestyrelsesmøderne er 

at følge og følge op på udvalgenes indsats, tage beslutninger, der ligger inden for rammen af den 

givne strategi og gøre beslutningerne tilgængelige for en efterfølgende løsning og løftning i det/de 

respektive udvalg.  

      

Sekretariatsfunktionen for udvalgene vil på mellemlangt sigt være en udfordring, som der skal 

søges løsninger på.   

 

4. Sponsor og Fundraising 

 
4.1.Opnåede resultater/aktiviteter 

I 2016 havde Sailing Aarhus en række kommercielle samarbejdspartnere som i løbet af året bidrog 

med donationer, rabatter eller "value-in-kind" ydelser til understøttelse Sailing Aarhus’ events og 
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aktiviteter. Af væsentlige samarbejdspartnere kan nævnes Pantaenius Yacht Insurance, 

Sparekassen Kronjylland, Commerze IT, Aston Harald AB, Hotel Royal og Helly Hansen. 

 

I 2016 havde Sailing Aarhus også en række institutionelle samarbejdspartnere, som bidrog med 

drift- og afviklingsstøtte, heraf kan især nævnes Aarhus Kommune, Sport Event Denmark, Team 

Danmark, Aarhus Elite Idræt, ESAA og Dansk Sejlunion. 

 

I 2016 øgede Sailing Aarhus fundraising-indsatsen og udgangen af 2016 var der således konkrete 

forhandlinger med en række nye, kommercielle samarbejdspartnere med hvem det forventes at 

blive indgået samarbejdsaftaler primo 2017. 

 

4.2.Status for strategiudvikling  

I den strategiske platform for Sailing Aarhus er det oplistet en række målsætninger for sponsor- og 

fundraising området:  

 Der skal skabes et solidt, økonomisk fundament til understøtning af SAA’s aktivitets- 

og indsatsområder.  

 SAA skal arbejde for at have en bred vifte af sponsorer og samarbejdspartnere og 

således, at SAA ikke bliver afhængig af enkelte partnere  

 SAA skal udnytte ISAF 2018 og sejlsportscenter- ”effekten” til at etablere en 

permanent, kommerciel platform i sportssponsormarkedet. 

 SAA skal etablere samarbejdsaftaler, der sikrer gensidig, synlig og målbar merværdi 

for sponsorer /samarbejdspartnere. 

 Der skal fastlægges rammer for, hvordan klubberne stiller sponsorekspo-

neringsmuligheder til rådighed.  

 SAA’s sponsorarbejde skal åbne op for medlemsklubbernes indgåelse af egne 

sponsorater   

 Sponsorarbejdet understøtter SAA’s øvrige strategier inden for områderne EVENTS, 

SEJLSPORTSCENTER, KRAFTCENTER, SFO/SKOLE og KOMMUNIKATION 

 

Alle de opnåede resultater i 2016 – og de forventelige i 2017 – er skabt inden for disse 

målsætninger, men der har endnu ikke i regi af bestyrelsen i 2016 været foretaget en yderligere 

konkretisering af konkrete indsats- og handlingsplaner. Der har i juni 2016 været afholdt et enkelt 

arbejdsmøde med henblik på at kunne identificere og fastlægge konkrete handlingsspor for 

sponsorhvervning. Men det er ikke en nem eller umiddelbart tilgængelig opgave at nå til ende 

med. Der er repræsenteret mange forskellige erfaringer med sponsorarbejde på klubniveau og 

mange forskellige forventninger til, hvad resultaterne af sponsor- og fundraisingindsatsen i Sailing 

Aarhus skal anvendes til.  
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Men man kan næppe alene lægge disse erfaringer og forventninger sammen og så lade dem 

udgøre en sponsorhandlingsstrategi for Sailing Aarhus. Og /eller lade den erstatte klubbernes eget 

sponsorarbejde.   

 

4.3. Anbefalinger 

Sponsor- og fundraisingarbejdet bør have som udgangspunkt, at Sailing Aarhus som organisation 

og aktivitetsmæssige ramme er et så stærkt et brand og repræsenterer et værdisæt eller en 

virksomhedsstrategi, som virksomhederne kan identificere sig med, og at det derfor er attraktivt 

for virksomhederne at indgå i et strategisk samarbejde. At kunne definere de strategiske 

parametre for et sådant samarbejde er foranstående. Men vi er ikke på jomfruelig grund: Der er i 

det gennemførte sponsorarbejde de senere år indhentet mange konkrete erfaringer ligesom der 

netop nu opnås stor erfaring, knowhow og netværk i det tætte samarbejde, Sailing Aarhus har 

med VM2018 organisationen om fundraising.  

 

En anbefaling vil være, at viderebearbejdningen af de strategiske målsætninger tager 

udgangspunkt heri og at arbejdes videreføres i regi af et permanent sponsor- og 

fundraisingudvalg. 

5. Events 
 

Event og stævne rekruttering har altid været central opgave for SAA. Med den nye strategi vil 

dette fortsat være centralt, men skal samtidig også spille sammen med de øvrige strategiske mål 

og satsningsområder vi har i SAA. Denne omstilling er vi i gang med og 2016 markerer et 

overgangsår (præget af 'business as usual' og forberedelse til fremtiden), så vi forventer at 'Events' 

i kommende år vil blive en meget mere integreret del af at opnå synergi med andre 

satsningsområder.  

5.1. Aktiviteter 
2016 har været et år der har været præget af at vi dels havde et meget travlt 2015 (tre 

internationale stævner + det løse, fx. Red Bull Foiling), og dels af at vi for alvor er gået ind i 

planlægningen af VM 2018. Derfor har der bevidst været valgt et relativt lavt stævne niveau.  

 

Events 2016 

To stævner har været afholdt i SAA regi:  

FINN U-VM med Kaløvig som vanlig rutineret værtsklub. 35 deltagere, heraf 3 
danske. Tyskeren Phillip KASÜSKE vandt, og med Andre Højen som bedste dansker på 

10-pladsen. 
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M32 Sailing Series med KBL som vært, suppleret af bl.a. MS/ASK frivillige/materiel.  
Dette stævne blev som det første afviklet i inderhavnen ud for DOKK1. Det var en 
test på at benytte dette område til tilskuervenlig sejlads. Selvom der helt sikkert 
kunne have været endnu flere tilskuere (og lidt mere vind!) var det en klar succes, 
som har været løftestang for at der formodentlig også i fremtiden vil være politisk og 
praktisk opbakning til at afvikle tilskuervenlige aktiviteter ud for DOKK1.  

5.2. VM 2018 

2016 var året hvor planlægningen af VM 2018 for alvor blev skudt i gang. I januar/februar 

forhandlede SAA en samarbejdsaftale med Kommunens Eventorganisation om SAAs rolle og bidrag 

til planlægningen af VM 2018. Herunder et afsnit omkring den varige effekter (legacy) som 

partnerne gensidigt forpligtede hinanden på at arbejder for. Aftalens bilag 3, der beskriver 

områderne for varige værdier og effekter kan læses her  

Projektansættelser og Royalty til klubberne 

Aftalen indeholder en række ressourcer til SAA og klubberne til planlægningen, vigtigst heraf er:  

a. en samlet sum på 1.97 mio til VM 2018 projektansættelser under SAA, og  

b. en royalty sum på 900.000 til fordeling mellem klubberne til at dække den planlægningsindsats 

som klubberne bidrager med (se 'Arbejdsgrupper' nedenfor) i perioden 2016-2018. 

Projektansættelser: Per Hjerrild blev således ansat i foråret som Sail Event Manager. I efteråret 

blev Anne Sophie Christensen ansat som Sail Event coordinator, og Thomas Capitani (SAAs 

direktør) er frikøbt 10/ugen til at understøtte VM 2018.  

Royalty: Bestyrelsen nedsatte i foråret/sommeren et udvalg der har lavet en fordelingsnøgle. 

Hovedprincipperne er: royalty opgøres i tre portioner. En portion fordeles efterår 2016, en 

sommeren 2017 og en forår 2018. Fordeling opgøres ift. klubbernes deltagelse i arbejdsgrupper og  

ift. tidligere indsats i afviklingen af SAA events. Se fordelingsnøgle her 

Legacy: Politiske pejlemærker - resultatopfølgning 

Sideløbende med forhandlingen af samarbejdsaftalen lavede bestyrelsen også et dokument med 

politiske pejlemærker som skal styre vores arbejde i VM 2018 arbejdet.  Dette skal sikre at vi i 

klubberne bedre kan sikre at vi opnår de sejlsportsmæssige resultater af VM 2018, som vi som 

sejlklubber naturligt har. Pejlemærkene er opdelt i seks hovedområder:  

 Emerging Nations Programme: 

 Race Management 

 Grej og RIB legacy 

 Sportslige ambitioner (Internationalt, Nationalt, Aarhus Bugt) 

 Sponsorsamarbejder - lang og kortsigtede  

 Synlighed og rekruttering 

http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Skærmbillede-2017-02-27-kl.-23.00.28.png
http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Tre-scenarier-for-royalty-fordeling.pdf
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Uddybning af de konkrete mål for hvert pejlemærke kan læses her 

Og bestyrelsen vil meget gerne have udbredt kendskabet til pejlemærkerne, ikke mindst for dem 

som er aktive i de enkelte arbejdsgrupper.  

Kieler Woche studietur 

Som en anden aktivitet i forberedelsen arrangerede SSA en studietur (finansieret af VM 2018) til 

Kieler Woche åben for alle der på dette tidlige tidspunkt var med i en VM 2018 arbejdsgruppe. Det 

var en stor succes med 17 deltagere, og alle seks SAA klubber var repræsenteret. Der er lavet en 

rapport som samler erfaringer op på områder som Race Office, Jury, Folkefest mv. Denne er født 

ind i VM 2018 organisationen.   

En konklusion var et sådanne studieture bestemt er meget værdifulde, både sejlsportsfagligt, men 

også for en god sammentømring af de frivillige.  

Studietursrapporten kan læses her: Rapport studietur Kieler Woche 

Arbejdsgrupper 

Som en væsentlig opgave ift VM 2018 levere sejlklubberne og deres frivillige arbejde til en hel 

række arbejdsgrupper. Disse bliver koordineret af Sail Event manager Per Hjerrild (og delvis 

Thomas C.). De frivillige har været gode til at bakke op – op på en igangsætningsworkshop 1. juni i 

DOKK1 blev grupperne nedsat og er nu løbet i gang.  

Grupperne er:  

 Race Management -
gruppen  

 Jury-planning 

 Race office 

 Gear-planning 

 Measurement  

 Boats 

 Ramp + boatpark 

 Faciliteter til 
træningslejre 

 

 Emerging Nations 
Programme 

 Frivillige og frivillig 
politik 

 

Derforuden er der nedsat 6 baneteams (der er planer om ialt 8). Disse baneteams er forankret i en 

klub. Fire baneteam varetages af Sailing Aarhus klubber (MS, ES, KBL og ASK sammen med SBA). 

KDY og Hellerup/Vallensbæk vil stå for hver en bane. Desuden arbejdes der på aftaler med to 

andre konkrete erfarne sejlklubber. 

 Status for VM organisationens planlægning  

Generelt ser planlægningen af VM 2018 ud til at være kommet godt i gang. SAA er jo ikke direkte 

på styrepinden i det daglige – det er jo eventorganisationen – men bestyrelsen forsøger løbende 

at følge op på især den sejlsportsrelevante del af planlægningen, bla. I kraft af at vi er 

repræsenteret i såvel Præsidiet (Mette R) og i styregruppen (Thomas C.) og i ledergruppen (Per 

H.). Denne repræsentation giver os gode muligheder for både viden og påvirkning. Erfaringen fra 

det første år, er at vi skal blive stadig bedre til at bruge disse positioner og styrke 

kommunikationen, dels til bestyrelsen og dels til baglandet ude i klubberne.  

http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Politiske-pejemærker-WS-2018.pdf
http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Sailing-Aarhus-studietur-Kieler-Woche-2016-samlet-final-1-1.pdf
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 Der har i 2016 været udskiftning på VM chef niveau (Frank Abrahamsen forlod posten af 

personlige grunde og blev erstattet af Klaus Natorp), og dette har af naturlig grunde forsinket 

nogle processer. Bestyrelsen arbejder fortsat med at sikre at vi i SAA kan overvåge om de dele vi er 

med til at bidrage til er på skinner, og hvis der er flaskehalse forsøge at tage action.   

Sailing Aarhus Week – Testevent 2017 

SAA har ikke for 2017 sæsonen budt på egne store internationale stævner, primært fordi man jo 

skal være med til at planlægge og afvikle den sportslige del af VM Testeeventen som skal foregå i 

Egå 6-14. august 2017. 

5.3. Events 2017 og 2018+  

Selv om der ikke var planlagt større international events i 2017 (pga forberedelse af 2018) er der 

alligevel planlagt et par mindre stævner i SAA regi. Det gælde afvikling af 1.og 2.  divisionsstævne 

af Sejlsportsliganen (med hhv. Egå og ASK/SBA som værtsklubber), M32 stævne (igen foran DOKK1 

og med Kaløvig som værtsklub) og  'Vessel & Vett 12mR Cup' (med Marselisborg som værtsklub). 

Alle disse stævner afholdes i 2017, og vi vil benytte denne bredde af sejlsport koncentreret i 

Festugen til at lave en første test af om vi i SAA regi skal arbejde med at have en fast større 

sejlsports event i stil med Kieler Woche. 

For 2018 og fremad vil det nyetablerede Regattaudvalg arbejde på en samlet plan for events og 

hvordan de mere aktivt kan understøtte de andre dele af SAAs strategi. Herunder at undersøge 

muligheden af, at vi skal have en fast tilbagevendende større sejlsportsbegivenhed.  

Koordinering med klubbernes øvrige stævne og event arbejde skal intensiveres, og et første skridt 

er taget ved at SAA også er tilstede ved klubbernes årlige koordinerings møde. Det er væsentligt at 

vi sikrer stadig stærkere ejerskab i klubberne til hvilke events og stævner som vi vælger at byde ind 

på i SAA regi. 

5.4. Status for strategiudvikling 
Den nye strategi lægger nogle brede rammer for SAAs fremtidige Event arbejde. Vi skal fortsat 

afvikle betydelige nationale og internationale events sammen med strategiske partnere som 

Aarhus Kommune, DS, Sport Event DK mv. , men strategien fremhæver at vi i fremtiden skal 

benytte Events til at understøtte stadig flere af de områder vi også ønsker at fremme SPONSOR, 

KRAFTCENTER, SEJLSPORTSCENTER, REKRUTTERING og KOMMUNIKATION.  

Strategien nævner eksplicit at det er afgørende for SAAs Events at SAA at vi har en aktiv og positiv 

frivillig politik, hvor anerkendelse af de frivilliges indsats vægtes højt. Dette er der bl.a. arbejdet 

konkret med i den arbejdsgruppe om frivillighed ift VM 2018, og erfaringer og modeller herfra skal 

danne grundlag for at vi i SAA kan blive stadig dygtigere til dette.   

5.5. Nedsættelse af regattaudvalg 

Bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe der skulle arbejde med den fremtidige 

eventstrategi, herunder et forslag til hvordan dette arbejde i fremtiden kan drives organisatorisk. 
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Resultatet er blevet nedsættelse af et Regattaudvalg som løbende skal arbejde med Event 

arbejdet, og løbende lave relevante oplæg til bestyrelsen om eventstrategien.  Der er udarbejdet 

et kommissorium for dette arbejde, som i sin helhed kan ses her , men Regattaudvalgets 

overordnede strategiske opdrag er formuleret som:.  

1. Arbejder med eventstrategi og langsigtet konceptudvikling (af enkelt events) til indstilling til 
bestyrelsen 

2. Regattaudvalget arbejder overvåger, og sparre hvor nødvendigt, med Sekretariatet om 
udmønting af eventstrategien  

3. Udarbejder generelle procedure, Eventmanual og værktøjer for hvordan konkrete stævner 
organiseres, herunder opstiller kvalitetsnormer for event afvikling 

4. Arbejder med langsigtede hverveplaner, frivilligpolitikker og uddannelse 
5. Regatta udvalget nedsætter race management gruppen og udpeger stævneledere og 

eventuelle andre nøglepersoner. 
6. Laver indstilling til overordnede fordelingsnøgler, herunder økonomistyringsmodel og 

stævnekategoriseringsmodel 
Udvalget blev nedsat i februar 2017, og vil holde konstituerende møde i marts 2017. 

5.6. Anbefalinger 
- Bestyrelsen skal fortsat følge planlægningen af VM 2018 tæt. Det er vigtigt for SAA at VM 

2018 bliver en succes, ikke mindst på vandet da det er det produkt (kvalitets 

sejlsportsevents) som er et af SAAs varemærker.  

- VM 2018: Bestyrelsen skal - især kommunikationsmæssigt - blive endnu bedre til at drage 

nytte af vores repræsentation i Event organisationen, og skal løbende følge op på de 

Politiske pejlemærker for VM 2018.  

- Regattaudvalget skal i gang, og en eventstrategi for tiden efter 2018 er høj prioritet, men 

også en strategi for hvordan Events kan understøtte andre dele af SAAs strategi skal 

konkretiseres.  

- Erfaringerne fra Frivillig politik og praksis ift 2018 skal følges tæt og gode erfaringer og 

modeller skal indarbejdes i en generel SAAs frivillig politik. 

 

6. Kraftcentret 

Det ene af de to Team Danmark Elite og talenttræningscentre for Olympisk sejlsport i Danmark 

ligger i Aarhus og drives af Sailing Aarhus i samarbejde med Dansk Sejlunion (DS), Team Danmark 

og Elite Sport Aarhus (ESAA/Aarhus Kommune). Basis er en kraftcenterkontrakt mellem DS, Team 

Danmark, ESAA og de to klubber Aarhus Sejlklub og Kaløvig Bådelaug. Finn Beton er fuldtidsansat 

medarbejder og alle måder hovedhjørnestenen i århusiansk talent og elite-sejlsport. I aftalen er 

det bestemt, at Dansk Sejlunion forlods har rettigheden til fyrre dages indsats fra Finn, som tillige 

http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Sailing-Aarhus-Regattaudvalg-kommissorium.pdf
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delvist oppebærer en mindre del af sin løn i Kaløvig. Kraftcenteret har i 2015 betalt et mindre 

beløb til Sailing Aarhus for sekretariatsbistand samt løbende i sæsonen aflønnet forskellige 

trænere og eksperter. 

Målgruppen for Kraftcentrene er sejlere på DS olympiske landshold og udviklingslandshold, men 

centrene er samtidig åbne og tilgængelige for talentfulde sejlere, der er på vej frem. 

Der arbejdes på at formulere en revideret strategi for Kraftcenter Aarhus med afsæt i et fortsat 

samarbejde med Dansk Sejlunion, Team Danmark og ESAA. Strategien vil tage sit udgangspunkt i, 

at Sailing Aarhus ser talent og elitearbejdet og det nye sejlsportscenter som vigtige for at kunne 

profilere Sailing Aarhus og Aarhus kommune omkring sejlsporten og fortsat tiltrække store 

internationale begivenheder i de olympiske klasser. 

På Kraftcentret i Aarhus er indsatsen primært fokuseret mod klasserne 49er, 49erFX, Laser og 

Laser Radial, RSX og Nacra17. I talentklasserne har der primært været fokus på 29er, Europa og 

katamaraner. Der er dog også̊ regelmæssig træning i andre klasser.  

6.1.Træningsmiljøer 

Kraftcentret kan måske ses som et stort udviklingsmiljø, men det giver nok mere mening at se 

centret som mange mindre miljøer. F.eks. er der et miljø i styrketræningen, der samler sejlere fra 

forskellige bådklasser. Et andet eksempel er Lasermiljøet i Egå, hvor det er bådtypen og klubben, 

der samler lasersejlere fra hele Jylland. Miljøet i ESAA er et tredje eksempel. Den enkelte sejler kan 

således være involveret i flere udviklingsmiljøer.  

Et af de vigtigste miljøer er ESAA med bl.a. træning tirsdag og torsdag morgen, som er blevet 

fundamentet for en karriere som elitesejler. Næsten alle sejlere i det århusianske talentmiljø, der 

siden præsterer på eliteniveau, har haft stor glæde af miljøet omkring ESAA-træningen.  

6.2.Resultater 2016.  

Kraftcentersejlerne har markeret sig flot i 2016, med internationale topresultater i Europajolle, 

Laser Radial drenge, Laser Radial piger, 29’er og Katamaran. Rigtig mange af de unge 

kraftcentersejlere deltog i øvrigt aktivt som hjælpere ved sommerens Finn-jolle U-VM stævne.  

Ellers har 2016 jo været præget af OL med deltagelse fra KC-Aarhus i Laser S, Laser R, 49er, RSX og 

Nacra17. Men også ved U-VM markerede KC-Aarhus sig med 7 ud af Danmarks 9 deltagere. 

6.3.Nacra 17 projekt.  

Det har fra starten været tanken at de tre af projektets Nacra 17 Katamaraner skulle sælges i 2016.  

Imidlertid blev det efter OL bestemt, at den nye generation af Nacra17 skulle være med nye foils, 
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hvilket betød at de gamle ”platforme” (skrog og trampolin) blev uanvendelige i OL-sammenhæng. 

Projektets både blev derved næsten umulige at sælge, og det blev besluttet at beholde bådene for 

i stedet at lease/leje dem ud til projektets sejlere. Det har desuden været nødvendigt at nedskrive 

bådenes værdi med et større beløb en først besluttet. 

Vi tror dog stadig, at sejladsen i bådene vil være befordrende for sejlernes kommende karrierer i 

OL-sammenhæng. Projektet fortsætter således i sin nuværende form med fast træning i KBL hver 

mandag og onsdag i sæsonen.     

6.4.Fremtiden for Kraftcenteret. 

Den nye aftale med DS og TDK er i skrivende stund tæt på underskrivelse. Aftalen ligner den 

tidligere aftale, men det er aftalt, at genforhandle visse dele efter 2018, når sejlcentret står 

færdigt. 

Strategiarbejdet er godt i gang og vi forventer at det i den nye strategi vil blive muligt at tilgodese 

de sejlere der er hårdest ramt på økonomien. Ligesom vi håber at det bliver muligt at integrere 

funktionen som klubtræner og KC-træner, således at der i fremtiden skabes flere fuldtidstrænere.  

6.5.VM 2018 og talenterne.  

Det er vigtigt at danske sejlere (helst fra Aarhus) når finalerne ved VM-2018. Sæsonen 2017 vil give 

et signal om vi er på rette vej. Lige nu har vi unge besætninger i både Nacra17 og 49er der kæmper 

for, at nå et acceptabelt niveau allerede i år. Det ser ud til at de fleste besætninger har timet deres 

uddannelse, så sejlads kan få første prioritet fra sommeren 2017.  

De lidt mere etablerede sejlere kommer ligeledes på banen i 2017. 49fx besætningerne har meldt 

fuld aktivitet fra sommeren, ligesom OL-deltagerne i 49er og Nacra17 er klar til efteråret. Især 

efteråret ser dermed ud til at blive superaktivt på KC-Aarhus.  

6.6. Aktivitetsplan 2017.  

 Hverdagen:  

I 2016 fik vi endnu tættere samarbejde med klubberne, ved at tilbyde fast trænerbistand i 

forbindelse med klubtræningen mod, at klubben arbejder på et bredt fundament i 

ungdomsklasserne. I 2017 skal vi arbejde videre af den vej, især omkring at give sejlerne bredere 

erfaringer. 
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 ESAA.  

Træning som 2016. Tre sejlere bliver studenter og forlader dermed gruppen. Tre til fire nye sejlere 

efter sommer 2017 (en folkeskole og tre gymnasier). Fortsat samarbejde med Simon Steward om 

den fysiske træning.  

 Projekter.  

Ingen større nye projekter er planlagt i 2017. Men der er rigeligt at se til med de, der allerede er 

sat i søen. 

 Stævner 2016.  

Det store lokale stævne i 2017 er test-eventen der afholdes i Egå. Vi håber der her bliver plads til 

mange af vore unge talenter, som selvfølgelig vil have stor læring af at være på banen mod de 

bedste sejlere i deres bådtype.  

Kraftcentrets trænere vil desuden deltage i forskellige stævneaktivitet i samarbejde med DS, 

ligesom centret vil deltage ved nationale ungdomssejladser.  

 

7. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 
 

7.1.Aktivieteter 

I juni 2016 blev projektet Aarhus Internationale Sejlsportscenter udbud i licitation og kort efter 

sommerferien blev de tre hovedentreprenører, som skal bygge sejlsportscentret, udpeget. 

 

Op til licitationen har Sailing Aarhus været udpeget af Fonden Aarhus Internationale 

Sejlsportscenter (FAIS) til at lede arbejdsgruppen med ansvar for projekteringen. I forlængelse af 

licitationen blev Sailing Aarhus genudpeget som leder af arbejdsgruppen nu også med ansvar for 

at lede arbejdsgruppen under byggeriet.  

 

Sailing Aarhus agerer også sekretariat for FAIS bestyrelsen. Der er indgået en honoraraftale 

mellem SAA og FAIS dækkende disse opgaver. 

Der blev i oktober 2016 foretaget "første spadestik", der er rejsegilde i august 2017 og indvielse i 

maj 2018. 
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7.2. Status for strategiarbejdet - Temakonference marts 2016 

Strategikonferencen i oktober 2015 fastlagde en række succeskriterier, som vi mener skal være 

gældende for Sejlsportscentret: 

 Det er attraktivt for medlemsklubberne og deres medlemmer at deltage i afviklingen af 

Sailing Aarhus’ aktiviteter  

 Sailing Aarhus gennem sine aktiviteter understøtter medlemsklubbernes behov og 

muligheder for at konsolidere og styrke deres sejlsportsmæssige fundament 

 Aarhus området bliver et centrum for nationale og internationale talent- og 

eliteaktiviteter, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau 

 Sailing Aarhus’ tilrettelæggelse og afvikling af nationale og internationale events er 

kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau i alle led, og som minimum modsvarer 

deltagernes forventninger   

 Sejlsport bliver en markant tydeligere del af valgviften for fritidsaktiviteter for borgerne 

i Aarhus, og at klubberne oplever markant øget søgning til sejlsportsrelaterede 

aktiviteter 

 Sejlsporten i Aarhus området bliver en attraktiv samarbejdspartner for kommuner, 
sponsorer og fonde, der ser potentialer i sejlsporten der kan understøtte deres egne 
formål eller forretningsrelaterede mål 

 Sejlsporten bliver en markant sportsgren i Aarhus området (signatursport) 
 

Strategikonferencen besluttede, at de strategiske målsætninger for Sailing Aarhus i  

Sejlsportscentret skulle udarbejdes på baggrund af en særlig temakonference i 2016. Bestyrelsen 

indbød således repræsentanter fra alle klubberne til temakonference den 3. marts 2016.  

Konferencens opgave var at være give bud på svar på flg. spørgsmål 

  

 Hvilke muligheder for sejlsportsaktiviteter ser vi AIS? 
o Ideer, drømme og visioner?   

  Hvem er målgrupperne?   
  Hvordan kan vi gøre det attraktivt at bruge rammerne i AIS? 

o  Som medlem? 
o  Som klub? 
o  Som klubber i fællesskab?  

 
 

Der kom rigtig mange bud ind på svar og forslag til aktiviteter, der kan gennemføres, når 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter er færdigopført.  

 

Konferencens input blev sammenfattet til et omfattende katalog med målsætninger inden  

for flg.  hovedaktiviteter:    
 AIS er SAA klubbernes fælles sejlsportscenter 
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 AIS som center for undervisning, uddannelse og træning 

 AIS som center for nationale og internationale events 

 AIS og sponsorer 

 AIS som udstillingsvindue for sejlsporten 

Opsamlingen fra konferencen kan læses her 

7.3. Overordnede principper for drift og aktiviteter og virtuel kalenderplanlægning 

Sailing Aarhus og klubberne vil ikke være de eneste primære aktører i Sejlsportscentret, og 

hensigten med at formulere alle disse målsætninger var- udover at udfolde muligheder og ideer til 

aktiviteter over for klubberne – også at invitere de øvrige primære aktører - Dansk Sejlunion og 

Team Danmark - til en dialog om principper for samlivet det fremtidige lokalefællesskab.  

 

Som grundlag for denne dialog har en arbejdsgruppe formuleret nogle overordnede principper, 

som den mener skal være bærende for drift og aktiviteter i Sejlportscentret. Men inden Sailing 

Aarhus er parat til at invitere de øvrige parter til dialogen, har bestyrelsen besluttet, at vi i Sailing 

Aarhus skal gå et spadestik dybere i en visualisering af, hvordan hverdagen i Sejlsportscentret kan 

forløbe. Pr. februar 2017 er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde en virtuel kalender som en 

simulering og visualisering af aktiviteter, som vi ved og kan forestille os placeret i centret.  

7.4. Forhandling om genhusning af Aarhus Sejlklubs ungdomsafdeling 

Det er en given forudsætning for lokale- og aktivtetsplanlægningen i centret, at der skal ske en 

genhusning af Aarhus Sejlklubs ungdomsafdeling. Inden for de overordnede rammer, der nu er 

blevet konkretiseret har disse forhandling kunne påbegyndes og forventes afsluttet i 1.kvartal 

2017.   

 

7.5. Anbefalinger 

Sailing Aarhus er repræsenteret i Fondsbestyrelsen for Sejlsportscentret, og denne repræsentation 

vil fortsat være tilstede, når Sejlsportscentret går i drift fra april 2018. 

Fondsbestyrelsen har det overordnede ansvar for centrets drift og økonomi og de kontraktlige 

forhold med Aarhus Kommune og de konkrete lejere i centret.  

 

Disse bestyrelsesrepræsentanter har hidtil været de drivende ressourcer i forbindelse med 

videreudviklingen af Sailing Aarhus’ strategi for Sejlportscentret. Det bør overvejes, at bestyrelsen 

i Sailing Aarhus konstituerer et AIS udvalg for at sikre en bestyrelsesforankret koordinering mellem 

arbejdet i fondsbestyrelsen og Sailing Aarhus’ bestyrelse.   

 

Det vil være naturligt, at Fondsbestyrelsen på et tidspunkt konstituerer et brugerudvalg – til 

varetagelse af koordinering af brugernes aktiviteter i centret og samarbejdet mellem brugerne i 

dagligdagen. Sailing Aarhus vil naturligt have repræsentation heri.    

 

http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Opsamling-fra-temakonferencen-AIS-0303-2016-final.pdf
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8. Den blå skole – skole/SFO samarbejdet 
 

8.1.Aktiviteter 

I foråret 2016 blev der for andet år i træk udsendt tilbud til Aarhusianske folkeskoler om tilmelding 

til "Den Blå Skole", som er et samarbejde mellem Sailing Aarhus og Aarhus Kommune om at "give 

alle børn og unge i Aarhus færdigheder til at færdes sikkert på, ved og i vandet". 

 

I løbet af få dage var de godt 40 dagslektioner udsolgt og i løbet af forårs- og efterårssæsonen fik 

mere end 1.500 skolebørn mulighed for at få en god dags oplevelser hos en af Sailing Aarhus 

klubberne. 

 

Samarbejdet mellem Sailing Aarhus og Aarhus Kommune (Børn og Unge/UNO Friluftscenter) er 

efter 2 år nu velkonsolideret, og det forventes at samarbejdet i 2017 yderligere udbygges således, 

at flere skolebørn får mulighed for at opleve sejlsporten tæt på, ligesom at Sailing Aarhus 

klubberne understøttes i at kunne fastholde skolebørnene som potentielle klubmedlemmer. 

 

8.2. Status for strategiudvikling 

Den 5. december 2016 gennemførtes en klubkonference for medlemmer i klubberne, der har 

erfaring med eller interesse i at afvikle aktiviteter i klubberne for skoleeleverne.  

I en bordet-rundt runde kom der mange brugbare input til det fortsatte forankring og afvikling af 

aktiviteterne:   

 Generel stor tilfredshed med samarbejdet med UNO Friluftcenter 

 Generel positiv opfattelse af at SAA har etableret samarbejde med den rigtige partner i 
forhold til at komme i dialog med Folkeskolerne. 

 Generel tilfredshed med det sejlsportsfaglige indhold i programmet men med ønske 
om at udvikle programmet yderligere 

 Generel holdning til at formålet med SAA's deltagelse i programmet ikke er at få flere 
medlemmer på kort sigt (taktisk) da klubberne sandsynligvis endnu ikke har fornøden 
kapacitet til stort medlemsoptag 

 Generel holdning til at formålet er strategisk markedsføring af sejlsport som en 
potentiel fritidsaktivitet for alle århusianere 

 Generel enighed om at ekstern fundraising skal søges af SAA og UNO i samarbejde og 
ikke individuelt af enkelte klubber/organisationer 

 Generelt ønske om at der skal fundraises til forstærkning af fælles grejbank 
 Det var et forslag fra konferencen, at SAA bestyrelsen nedsætter et Skole/SFO udvalg, 

bl.a. for at fastholde muligheden for en tværgående erfaringsopsamling og 
indsatsudvikling. 

 

Konferencen gennemførte også en SWOT analyse, som både på den enkelte parametre og i sin 

helhed giver et dækkende og realistisk billede af, hvad der kan og skal arbejdes med fremover. 
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Klubkonferencen ønskede ’Skole/SFO samarbejdet’ ændret til ’Den Blå Skole’ 

På baggrund af ønske fra klubkonferencen besluttede bestyrelsen i januar 2017 at nedsætte et 

permanent Blå Skole udvalg med flg. sammensætning og kommissorium: 

 Blå Skole Udvalget sammensættes af en eller flere medarbejdere i SAA staben og op til 
6 repræsentanter fra SAA medlemsklubberne og op til 2 repræsentanter fra Sailing 
Aarhus bestyrelse  

 Udvalget konstituerer sig med en formand. 

 Medlemmerne har erfaring med eller interesse udvikling af samarbejdet med 
Folkeskolen og "Den Blå Skole" konceptet generelt. 

 

 Inden for rammen af Sailing Aarhus’ strategiske målsætning for Skole/SFO samarbejdet 
er det Blå Skole Udvalgets kommissorium, at: 

 

1. Sikre ejerskab og forankring til Den Blå Skole aktiviteter hos SAA 
medlemsklubberne 

2. Sikre opbakning og samarbejde på tværs af SAA klubberne 
3. Udvikle Den Blå Skole aktiviteterne i samarbejde med SAA staben og Aarhus 

Kommune/Uno Friluftscenter 
4. Udarbejde konkrete aktivitets- og handlingsplaner 
5. Bidrage til vedligeholdelse og udvikling af SAA strategien 

 

 Den Blå Skole Udvalget rapporterer regelmæssigt til SAA bestyrelsen. 
 
Opsamling fra klubkonferencen og kommissoriet for Den Blå Skole udvalget kan læses her 

 

8.3 Anbefalinger  

Udvalget er nu bemandet og afholder sit første møde primo marts 2017. Kommissoriet er ganske 

konkret og handlingsorienteret, så den bedste anbefaling må være, at udvalget griber opgaven og 

tager arbejdstøjet på!    

 

 

9. Rekruttering 
9.1 Aktiviteter 

Alle klubber har behov for, at der kommer nye medlemmer – ikke mindst unge. 

I Dansk Sejlunions undersøgelse ’Havets motionister’ fra 2016 peges på, at sejlklubberne bør 

tænke i at udvide viften at tilbud for at tiltrække nye medlemmer – vinterbadning og SUP som 

eksempler. Medlemsklubberne i Sailing Aarhus arbejder alle med rekrutteringsbehovet og nye 

måder at tiltrække medlemmer på, men der har ikke i regi af Sailing Aarhus været gennemført 

målrettede rekrutteringsindsatser.  

http://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/uploads/2017/02/Skole-SFO.pdf
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9.2 Status for strategiudvikling 

Strategien for Sailing Aarhus rekrutteringsindsats er formuleret ved flg. målsætninger: 

 

 SAA vil indtænke medlems-rekrutteringspotentialet i alle events. 

 SAA vil inden for de rammer, som klubberne ønsker, skabe en fælles platform for 

rekruttering, som gør det nemt for unge, men også andre målgrupper at finde og 

vælge søvejen. 

 SAA gør sejlsporten personlig identificerbar ved eksponere sejlsportens stjerner. 

 Aktiviteten REKRUTTERING understøtter og understøttes af én eller flere af SAA’s 

øvrige strategier inden for områderne SPONSOR, EVENTS, SEJLSPORTSCENTER, 

SKOLE/SFO og KOMMUNIKATION 

Der er ikke besluttet konkrete og målrettede handlingsaktiviteter. Men rekrutteringspoten- 

tialet tænkes helt naturligt ind i forbindelse med gennemførelse af events. Rekrutteringspoten-  

tialet i forbindelse med gennemførelse af Blå Skole aktiviteter er til stede, men skal afpasses  

med klubbernes kapacitet til optag af børn og unge.   

 

9.3 Anbefalinger 

VM 2018 bliver ikke kun et megastort sejlsportsevent. Der er lagt op til, at det også skal blive  en 

folkefest for byens borgere og gæster. Der estimeres et antal på 400.000 publikummer i løbet af 

de 12 stævnedage. Det bør give anledning til at tænke rekruttering af nye medlemmer som en 

målrettet indsats før, under og efter.    

 

 

10. Kommunikation og medier 

 
10.1 Aktiviteter 

Sailing Aarhus’ er meget aktiv på de digitale medieplatforme og når herigennem hurtigt ud til 

mange læsere og følgere. De digitale og trykte sejlsportsmedier er hurtige og villige til at fange 

nyheder og historier op.  Aarhus Stiftstidende har i 2016 bragt flere gode artikler om sejlsports- og 

elitemiljøet i Aarhus. Mediedækningen af sejlsportskonkurrencerne ved OL i Rio – ikke mindst 

TV2’s særlige midlertidige sejlsportskanal – gav et boost til interessen for sejlsportens stjerner. Det 

er en interesse, der meget gerne må holdes intakt ved at følge sejlsportselitens vej til Tokyo i 

2010. Det har Aarhus Stiftstidende så indtil videre gjort med et to artikler i februar 2017. 

 

Kommunikationen om VM 2018 og testeventet i 2017 ligger i regi at VM2018 

projektorganisationen.  Hjemmesiden www.aarhus2018.com går i luften ultimo februar 2017 og er 

herfra klar til at modtage tilmeldinger til frivilligkorpset.  Alle klubber har fået tilbud om lokalt 

afholdte informationsmøder.  

http://www.aarhus2018.com/
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 10.2.Status for strategiudvikling 

Strategien for kommunikation og medier er udtrykt ved flg. målsætninger: 

 

 SAA’s kommunikation underbygger og styrker brandet ”Sailing Aarhus” ved at 

opsamle og videreformidle information og artikler af relevans for aarhusiansk 

sejlsport, medlemsklubberne og andre relevante modtagere/målgrupper. 

 SAA’s kommunikation er målrettet mod klubbernes medlemmer mhp at skabe 

ejerskab og engagement til SAA’s aktiviteter.  

 SAA’s kommunikation skaber glæde og stolthed over de resultater og aktiviteter, 

som har synligt aarhusiansk aftryk og skaber en positiv selvopfattelse, identitet 

og medejerskab i medlemsklubberne til hvad ”vi” i fællesskab skaber og står for. 

 SAA’s kommunikation indeholder en målrettet markedsføring af events og 

aktiviteter over for borgere og ’bredden’ mhp at give mulighed for gode og nye 

oplevelser og skabe større kendskab til og interesse for sejlsport. 

 Aktiviteten KOMMUNIKATION understøtter og understøttes af én eller flere af 

SAA’s øvrige strategier inden for områderne SPONSOR, EVENTS, 

SEJLSPORTSCENTER, SFO/SKOLE, KRAFTCENTER og REKRUTTERING. 

      Der er ikke i 2016 blevet formuleret deciderede handlingsplaner for aktivitetsområdet, men             

      det bør heller ikke være nødvendigt for at have et konstant fokus på ønsket om mediedækning  

      og behovet for kommunikationen ud til klubbernes medlemmer.   

 

10.3. Anbefalinger 

Det fokus skal fortsætte i 2017 og intensiveres op mod testeventet og VM 2018. VM 

projektorganisationen ansætter i marts 2017 en kommunikations-funktionsleder. En anbefaling 

må være, at Sailing Aarhus er klar med historier og nyheder både for sejlsportsmiljøet og ud til 

omverdenen.  

 

 

11.  Politikformulering: Aarhus kommunes sports- og idrætspolitik 2017 - 2020   
 

Aarhus Kommunes går i 2017 i gang med at udforme en ny sports- og fritidspolitik for perioden 

2018 -2021. For hele idrætslivet i Aarhus er det af meget stor vigtighed at få indflydelse på, hvad 

politikken skal indeholde, prioritere og have fokus på. Sailing Aarhus deltager i et Idrætssamvirket 

arrangeret stormøde den 1. marts 2017 og vil naturligvis gøre sit til og søge indflydelse på, at 

politikken prioriterer både sejlsporten både i bredden, for eliten og en fortsat positionering på 

eventområdet. Sailing deltager meget gerne i et strategisk og operationelt partnerskab med 

Aarhus Kommune om at virkeliggøre visionen om, at sejlsport skal være en signatursport for 

Aarhus.         


