Elitesektoren og dennes struktur.
Den nuværende elitestruktur fremstår som en uafhængig afdeling i Dansk Sejlunion, men deler
selvfølgelig kontor og faciliteter i med sejlunionens øvrige medarbejdere i Idrættens Hus.
Der var flere grunde til, at det blev sådan, men en vigtig årsag var forskellige ønsker og krav fra
interne og eksterne interessenter, der anbefalede en selvstændig funktion og en rød tråd i
elitearbejdet ”fra talent til medaljetager”.
I vid udstrækning er dette lykkedes. Vi har i dag et fint samarbejde med både sponsorer og Team
Danmark, hvor vi har bibeholdt status som eliteforbund, idet vi siden 2005 har nået de aftalte
målsætninger med Team Danmark. Andre har måttet kæmpe med nedskæringer og statusændringer.
Overordnet set er det min opfattelse, at det er klubberne og kraftcentrene, der skal være ansvarlig
for udviklingen af sejlerne, så de kan komme så vidt, at de kan være med helt i toppen.
Det er så DS’ opgave at skabe rammerne, bl.a. i form af kraftcentrene, yde tilskud til sejlere på de
forskellige niveauer, sikre trænerressourcer og specialister, samt opstille kriterier for deltagelse i
OL og andre stævner, hvor der kan være deltagerbegrænsninger.
Grundlæggende er det også sådan det foregår i praksis, med undtagelse af match race for kvinder,
hvor DS på forskellige niveauer, og sammen med 2 kraftcentre, har involveret sig direkte i
etablering og træning af match race besætninger.
Jeg ser gerne, at vi fremover laver en skarpere skillelinje, så det bliver de enkelte
klubber/kraftcentre der sammen med sejlerne står for talentarbejdet, og DS sørger for den
overordnede struktur og trænerhjælp/midler i den udstrækning der er behov og muligheder.
Som lovet på mødet i Odense, er det vigtigt, at OL udtagelseskriterienr er gennemskuelige,
objektive og enkle.
Det er ligeledes vigtigt, at vi får en egentlig sportschef, der sammen med
klubber/sejlere/kraftcentre/trænere har det overordnede ansvar for talentarbejdet indenfor Dansk
sejlsport.
Denne funktion skal være i tillæg til de øvrige store opgaver i elitesektoren som varetages af vores
elitechef, dels at sikre at den samlede elite- og talentorganisation/-administration fungerer effektivt i
tæt samarbejde med Team Danmark, dels kontakten til omverdenen i form af sponsor pleje,
Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komite, produktudvikling, koordinering m.m.

