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Roskilde sejlklub godkendt som ”Ungdomsvenlig sejlklub”
Dansk Sejlunion udnævner Roskilde Sejlklub som ”Ungdomsvenlig sejlklub”
Udnævnelsen sker som en særlig anerkendelse af en velfungerende
juniorafdeling med særlig struktureret og velorganiseret indsats.
Nicolas Brandt Hansen fra Dans Sejlunion udtaler:
”Vi kan se at der i Roskilde Sejlklub er visioner, ambitioner og
tyngde bag ungdomsarbejdet. Vi finder det også væsentligt at det
en ‘klub på to ben’ hvor der er fokus både på sejlads i bredere
forstand såsom tursejlads, oplevelser, leg, sikkerhed og det sociale
liv, og hvor der samtidig trænes seriøst med sportslige ambitioner.”

Overrækkelsen af diplomet vil finde sted ved klubbens standerhejsning den
28.april.
Klubbens juniorudvalg har hen over vinteren fået sparring af konsulent Nicolas
Brandt Hansen fra Dansk Sejlunion til hvordan arbejdet med klubbens ca. 50
aktive juniorsejlere kan blive endnu mere målrettet og fokuseret.
Processen med Dansk Sejlunion har været meget positiv. Fire forældre fra
juniorudvalget er blevet udfordret på en masse områder om hvad vi vil med
undervisningen, hvordan vi bedst fastholder de unge indenfor sporten,
indholdet i træningen, sikkerhedsprocedurer m.v. Nu er målene klare, tydelige
og velformulerede. Overordnet set handler det om at skabe sociale og
selvstændige unge, der tager medansvar, er målrettede omkring egen indsats
og nysgerrige på at lære og prøve de mange muligheder, der knytter sig til
sejlsporten.
At sejle en båd giver selvstændighed og en stor portion selvtillid.
Børn og unge, som introduceres til sejlsport i en ung alder, kan få mange
fantastiske oplevelser og erfaringer som vil være dem til gavn og glæde resten
af livet. Næsten alle danskere har på et eller andet tidspunkt i deres liv en
oplevelse med at være til søs.
I Roskilde Sejlklub lærer børn og unge at færdes sikkert og trygt på vandet og
det er noget som de har glæde af resten af deres liv. De fleste børn starter i en
optimistjolle og lærer er at styre båden på egen hånd. Barnets selvtillid vokser
og med den kommer også evnen til at tage ansvar, når andre skal med ombord.
Fordelen ved Roskilde Fjord er at det er et trygt og sikkert farvand at lære at
sejle i og udforske nærmere. I starten kan et mål for de unge være at kunne
sejle ud til campingpladsen på Vigen og købe en is. Senere bliver det måske at
kunne sejle en weekendtur rundt på Roskilde Fjord. Og for de som for alvor har
fået sejlerlivet ind under huden, vil hele verdens vande på et tidspunkt være
åben for nye eventyr.

Stigende interesse for sejlads
Roskilde Sejlklub har gennem de senere år oplevet en stigende interesse for at
lære at sejle blandt børn og unge i 8-15-årsalderen. Klubbens juniorudvalg og
trænere tager imod nye interesserede tirsdag den 30.april kl, 18.00-19.00.
Forældre og interesserede børn får her mulighed for at få mere information om
sejlsporten og træningen på Roskilde Fjord.
Standerhejsning, båddåb, maritime lopper, diplomoverrækelse m.m.
Roskilde Sejlklub skyder officielt sejlsæsonen i gang søndag d. 28.april kl. 11,
der markeres med standerhejsning, dåb af 7 nye optimistjoller, nyt fra klubbens
enheder og Dansk Sejlunion har inviteret Spar Nord til at overrække diplom for
”Ungdomsvenlig sejlklub”.
Endelig holder klubben maritimt loppemarked hvor diverse sejlergrej,
redningsveste, sejlertøj og øvrige maritime effekter vil være til salg fra private.

