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Dagsorden: Som aftalt på møde1, vender sejlklubberne internt forud for mødet følgende:
1) Ideen om en ”Sejlsportens dag” for sejlklubberne i Aarhus Kommune.
- Herunder hvad der er brug for at kunne gennemføre sådan. Menneskelige, administrative og
materialemæssige ressourcer?
2) Andre ideer til hvordan Den Blå Rambla bliver værdifuld for sejlklubberne?

ad. 1)
Den ene Torm-trailer er reserveret til d. 24. aug. (v. Michael Vogelius)
Aarhus Sejlklub har ikke de materialemæssige ressourcer, til at tage imod eventuelle nye medlemmer der kunne
komme på baggrund ”Sejlsportens dag”.
Sejlklubben Bugten vil gerne have åbent hus arrangement d. 24. aug. målrettet ”de nye naboer”/beboer på Aarhus Ø.
Ønsker om økonomisk og ressourcemæssig støtte til markedsføring.
Den selvejende institution Den Blå Rambla
c/o Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest – Stadion Allé 70 – 8000 Aarhus C - Cvr.nr. 34741875
http://denblaarambla.dk/

Egaa Sejlklub vil gerne arrangement målrettet hele familien. Ønsker hjælp til markedsføring og aflønning af
instruktører og ansvarlige.
ad. 2)
Trailer(e) med våddragter og redningsveste og vådsko i forskellig børnestørrelse, til større grupper af ældre børn (TH
skyder på en anskaffelsesomkostning i omegnen af 30.000-50.000 kr.). Op til 30 børn af gangen. 13 – 25 år.
3-6 joller der passer til ældre børn (over optimistjolle-alderen)
”Grejbank” til at have skoleklasser eller SFO på Havnen ifm skolereform i samarbejde med og mellem havnens
foreninger.
”Korps” der er klar til at tage ud på skolerne for at koordinere og ”sælge” foreningernes aktivitetstilbud ifm
skolereform.
Økonomisk støtte foreningens trænere der skal gennemføre introduktioner / instruktioner indenfor projektet.
Torm trailere er mere tilgængelige i hverdage. Klubberne kan i samarbejde med Den Blå Rambla lave aktivitet med
omdrejningspunkt i Torm trailer.

Tillæg fra Torben Houborg pr. mail af 18.06.2014:
Jeg har ikke haft tid til at lave et ”gennemskrevet” notat på mine forslag, men her er de noter (let tilrettet) som
jeg havde med på mødet:

Blå Rambla – aktivering af flere børn og unge til sejlsport/vandsport (første forslag fra
nedenstående):

•

•

•

En forudsætning for overhovedet at kunne få nye brugergrupper (børn/unges segment) til at sejle jolle
(komme på vandet) – er at vi har det korrekte udstyr:
o Våddragter og redningsveste (to container med forskellige størrelser våddragter). Udfordringer:
administration (sejlklubberne kan), genanskaffelser/reparationer (brugerbetaling/ramblapenge?),
transport (trailer).
o Joller/brædder: Sejlklubberne har optimistjoller, men de dækker kun en smal brugergruppe (fra 9
år til 45 kg). Optimalt var om vi havde simple joller til lidt større sejlere, evt. andre platforme
(brædder/surf/kajak/SUP m.m.). Er det penge til anskaffelse af Tera/Feva joller eller tilsvarende.
Hertil kommer spørgsmål om vedligeholdelse (hvem betaler?).
o Trænere og følgebåde. Sejlklubberne har begge, men kun hvis vi kan lønne dem og skaffe
driftsmidler til gummibåde. Er der økonomi til disse elementer i dette projekt?
En variant af det ”åbne fritidstilbud” er komprimerede introduktionsforløb, som er helt
forældreuafhængige. Altså en 8-12 træningsgange for nye sejler, som ikke har den almindelige forældreopbakning. Dette tilbud skal understøttes af en væsentligt økonomisk støtte, hvor man ”indkøber” ekstra
trænere til at dække forældrenes traditionelle opgaver. Kunne det være en ide?
Voksengruppe og skolebåde: kunne understøttes med ”åben hus” arrangementer, udvalgte weekender
m.m. Men yders der støtte til sådanne (bredde-) projekter?

Økonomi i ovenstående forslag:
Den selvejende institution Den Blå Rambla
c/o Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest – Stadion Allé 70 – 8000 Aarhus C - Cvr.nr. 34741875
http://denblaarambla.dk/

•

•
•
•

Trailer: Våddragter (nok til at dække en hel folkeskoleklasse); måske 20-30 dragter i forskellige
størrelser; trailer, penge til vedligehold. Pris er måske 40-50.000 for en trailer, inden der indhentes
”rabat” fra relevante leverandører. Redningsveste (3-400 kr pr stk. inden rabat).
Sejljoller: mindst sæt af 3 joller til +45 kg unge mennesker. Hver jolle koster måske 30-40.000 stykket,
men man kan være heldig at finde dem billigere. Klubberne har trailer til transport.
SUP/kajakker m.m. Kan købes for 5-15.000 pr. stk. – jeg kender ikke markedet. Også i mindst i sæt af 3
(gerne flere)
Følgebåde og trænerlønninger: Klubbernes netto-omkostning for en følgebåd til træning er ca. 350 kr pr
gang. Til stævner afregner vi 1000 kroner for en båd pr. dag. Træner betales med 100 kr/time.

Uklart: forsikringer efter Præstø-ulykken? Krav om forsikring på 3.5 millioner pr. barn?!

Vi kan god komme med flere ideer, men er dette ikke tilstrækkeligt?

•

•

•

•

Fri sejlads for børn og unge. Vi vil gerne etablere et åbent og fleksibelt tilbud om sejlads for til byens
børn og unge, ved siden af de normale klub organiserede aktiviteter. Sejlsport kræver (for børn og unge)
en betydelig ”forældredeltagelse”, da søsætning, vedligeholdelse, sikkerhed m.m., i betydelig grad
påhviler de unges forældre. Ved at ansætte et relativt få antal trænere i eftermiddagstimerne, så kan man
gradvist oparbejde en kultur/miljø, hvor unge mennesker efter skoletid (og i weekender) tager ned på
havnen, og under sikre og trykke forhold sejler en tur i havnen og på bugten. Klubberne stiller joller,
følgebåde og trænere til rådighed, og står for deltagernes sikkerhed. Alle sejler udstyres med en personlig
tracking enhed, således at ingen sejler forsvinder, og sejlerne kan få hjælp med tryk på en knap. Projektet
kan samarbejdes med andre søsportstilbud, og på sigt – med et fremtidigt sejlsportscenter – åbnes en
ramme så projektet kan skaleres til byens behov.
Sejlads for byens folkeskoler og SFO’er. Sejlklubberne ønsker at etablere et stort og mangesidigt
samarbejde med byens folkeskoler og SFO’er, om at tilbyde eleverne nye oplevelser og viden om/på
havnen/havet. Vi vil gerne udvikle en række forskellige kombinationer af tema-uger, ugentlige skematimer
og frivillige tilbud, som kan tilbydes til folkeskolerne i Aarhus. På havnen kan vi tilbyde forskellige
fritidstilbud på vandet (sejlads, svømning, natur/biologi m.m.), kombineret med undervisning i fag som
biologi, geografi, handle og historie – knyttet til byens og havnens historie og funktion. Rejsetiden fra
midtbyskolerne til havnen er begrænset, og vi kan tilbyde erfarende trænere, som kan stå for afviklingen
og sikkerheden for de forskellige søsportsaktiviteter – i samarbejde med lærerne på skolerne.
Sommertilbud til byens borger: I udvalgte uger i foråret og efteråret, samt i nogle uger i
sommerferien, ønsker vi at tilbyde byens voksne borgere (evt. med børn) rekreative og sportslige
oplevelser på vandet. Klubberne kan stille en række skolebåde og sportsbåde til rådighed for de mange
borgere, som normalt ikke har adgange til havet. Disse båd kan så lejes billigt på timebasis, med eller
uden instruktører. Modellen der kendt fra flere byer i Europa, men har ikke været gennemført i Danmark i
en fast organiseret form.
Særlige events. Sejlklubberne ønsker at udbygge samarbejdet med andre søsportsforeninger, i
forbindelse med større folkelige events på havnen. Man kunne lave en ”havnes weekend”, hvor alle
foreningerne i fællesskab præsentere deres fritidsaktiviteter, og inviter til prøveaktiviteter. Dette event
kunne kombineres med stævner og andre konkurrencer, således at der også er aktiviteter for det
sportsinteresserede borger.

Med venlig hilsen
Torben Houborg
Aarhus Sejlklub
Den selvejende institution Den Blå Rambla
c/o Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest – Stadion Allé 70 – 8000 Aarhus C - Cvr.nr. 34741875
http://denblaarambla.dk/

