Det glæder mig, at der er fremkommet nogle gode og relevante spørgsmål omkring mit syn på
forskellige emner indenfor sejlsporten og DS.
Som indgang til besvarelsen vil jeg gerne først liste en række af de tiltag, der er igangsat eller
videreudviklet siden 2005, hvor den nye struktur blev vedtaget












”Sejlsport til tiden” - samlet breddeungdoms strategi
TORM grand prix serie – junior & ungdom
TORM JDM og UDM
Nyt ungdomsudstyr til klubberne – i alt 450 både til 111 klubber
o Nye 1- og 2-personers joller til klubberne – RS Terra (201) og RS Feva (150)
o Windsurfing ungdoms udstyr – Bic Techno 293 (102)
DS breddekonsulenter – klubbesøg, udviklingsprojekter, rådgivning m.v.
Kraftcentre – den ”røde tråd”/talentarbejdet er genetableret
Ny elitestruktur – jf. aftaler med Team Danmark – DS er fortsat eliteforbund
Rekruttering af internationale stævner til Danmark er intensiveret
Ny valgstruktur – jf. tidl. generalforsamlingsbeslutning
Virksomhedsplan inkl. Politikkatalog med mål
m.m.

Dette er alle ting, som vi er i gang med at udvikle, gennemføre og forbedre, hvilket jo er en
kontinuerlig proces.
Et område som efter min mening trænger til en større opmærksomhed, er Danske
Bådejere/Tursejladsområdet.
Det jeg mener i denne forbindelse er, at den bagvedliggende tankegang bag Danske Bådejere er
rigtig, nemlig at give klubberne et værktøj, hvormed de kan give et tilbud til de bådejere der ligger i
vores lystbådehavne, men som ikke er medlemmer i vores medlemsklubber.
Vi skal altså sætte endnu større fokus på vores tilbud til den almindelige bådejer og dennes behov,
og derved fortsat ændre vores profil og image, således at Dansk Sejlunion i endnu højere grad
fremstår som den samlende organisation for alle sejlere, uanset bådtype og sejladsform under de
275 DS-klubber med i alt 63.000 medlemmer..
Derfor Dansk Sejlunions vision ”Sejlads – oplevelse, samvær og sport – hele livet”. Vi er allerede
den organisation, som gør mest for alle grupper af sejlere. Det ligger allerede i vores vision og
mission, men både mentalt og organisatorisk bør vi styrke og klargøre indsatsen på dette område.

