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Laugardagur 9 maí 2015 

Vallensbæk Sailling Club  
http://vallensbaek-sejlklub.dk/ 
Vallensbæk Havnevej 1,   
2665 VALLENSBÆK STRAND 
Contact info to Søren: mobile +45 99 55 23 46 and mail soeren@fam-chr.dk 

FB: https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?fref=ts  
 
 

         
Sören Bo Christianssen                                   Steen Roar Hillenbrecht 
 
Klúbburinn er 55 ára en byggingar eru um 30 ára. Allar byggðar í sjálfboðavinnu allt frá teikningum til 

húsasmíðar 

Sá hluti húsnæðis sem er undir barnstarf er í eigu sveitafélagsins, klúbbhúsið sjálf er í eigu Klúbbsins - 

Veitingarekstur í húsnæðinu borgar % af hagnaði til fyrir leiguna til félagssins 

 

Byrjaði sem kænuklúbbur. Húsnæðið og höfnin eru byggð á uppfyllingu sem í dag er strandgarður þe. 

Beach park - útivistarsvæði. 

Í klúbbnum eru um  650 meðlimir sem borga um 900 Dkr á ári eða um 18.000 kr 

2000 Dkr fyrir sk…… (skil ekki skriftina mína) 

Höfnin er sameignarfélag/samlag og ekki hluti af klúbbnum. 

20.000 DKR (400.000 kr)  fyrir að ganga í samlagið og fá stæði  

15.000 DKR (300.000 kr) ári fyrir stæði 

Stjórn. 

Sér fyrst og fremst um yfirsjtórn og fjármál 

Nefndir eru sjálstæðar í sínum málum en vinna eftir fjárhagsáætlun. 

Unglinganefnd 

Keppnisnefnd 

Húsnæðisnefnd 

Fræðslunefnd 

Etc. 

Klúbburinn á 30 optimista auk  Zoom, Laser og Feva 

Erfitt að fá krakka til að sigla Double handed 

29er æfingabúðir 

Vegna brottfalls breytist starfið úr kennlsu í meira sósíal um 16ára og uppúr 

http://vallensbaek-sejlklub.dk/
mailto:soeren@fam-chr.dk
https://www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub?fref=ts
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Yfirleitt eru  æfingar 2 í viku – allt starf er eftir kl 17 á daginn. 

Foreldrar eru á staðnum og sinna ýmsum verkum og gríðalega er stuðst við sjálfboðaliðastarf. 

Áríðandi að halda utan um Social hlið starfsins 

Félagsskapurinn skiptir máli 

Krakkar hafa frjálsan aðgang að félagsheimilinu 

Klúbburinn á 5  i808 og félagar fá að keppa á þeim á þriðjudögum. 

50 sjálfboðaliðar voru starfandi við mót sem átti sér stað þegar við vorum á staðnum.   

Voru áður með Team Denmark en þegar það hætti á staðnum lagðist kænustarfið nánast niður og því 
þurfi fyrir nokkrum árum að byrja frá grunni. 
Virkilega flottur klúbbur og vel tekið á móti okkur. 
 
 
 
 
 
 
 

Copenhagen Amateur sailing club (KAS)  
http://www.kas.dk/Forside.php  
Strandvænget 43, 2100 København 
Contact for know Johannes Engelsby: mobile +45 39 56 57 85 and mail 
johannesengelsbyhansen@yahoo.dk 
 
Hér var enginn við þegar við mættum á staðinn. Skoðuðum því aðstöðu og tókum nokkrar myndir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.kas.dk/Forside.php
mailto:johannesengelsbyhansen@yahoo.dk
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Sunnudagur 10 maí 2015 

Sejlklubben Kogebugt  
http://skb.dk/ 
Hejren 21, 2670 GREVE 
Contact info to Jan: mobile +45 20 21 96 46 and mail Flindt@c.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Flindt 
 
Í ungliðastarfinu eru um 50 ungmenni frá aldrinum 8-25 ára sem koma 1-4 sinnum í viku.   

1 sinni í viku er hópur barna með sér-þarfir sem njóta stuðnings frá jafnöldrum. 

Áhersla er lögð á 

Seamanship 

Sailing 

Training (trimming) 

Foreldrar þjálfa yngstu krakkana 8 -10 ára – sjálfboðastarf. (piratclub) 

4 þjálfarar (16-22 ára) sjá um að þjálfa þá sem eru 10-25 ára og fá greitt fyrir 

 

Einkunnarorð félagsins - gildi (KOMPAS) 

 

K Kamerat 

O Oplevelse 

M Miljö 

P Personlig udvikling 

A Ansvar 

S Sejre - sigrar 

 

Children should be feel free and be equal 

Krakkar hafa aðgang að eigin klúbbhúsi og geta komið þangað hvenær sem er til að dúlla sér þar t.d. 

með sýna vini eða skólafélaga. Umgengnin er ekki vandamál því krakkarnir vita að ef ekki er góð 

umgengni missa þau rétt sinn til að koma í húsið. 

http://skb.dk/
mailto:Flindt@c.dk
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Húsnæðið er aðgangsstýrt þannig að krakkarnir hafa aðgang að húsinu hvenær sem er. 

Sameiginlegur matur er á mánudögum með foreldrum og æfingakrökkum. Foreldrar skiptast um að 

sjá um matinn og hvert foreldri tekur að sér það hlutverk einu sinni á ári og sér þá um að kaupa inn 

og elda fyrir allan hópinn. 

Siglt er allt árið ef sjávarhiti fer undir 10°C er þurrbúningaskylda. 

Foreldrar gefa heimild fyrir krakka að fara út að sigla án öryggisbáts –  

Siglingasvæðinu er skipt niður í svæði og leyfin gilda um ákveðin svæði. 

Mælikvarði á árangur eru bros þeirra sem koma í land. 

32 ára er hápunktur danskra siglingamanna (árangur – peak performance) 

 

Félagsgjöld (ISK) 

Árgjald fyrir undir 25 ára Þjálfari og öryggisbátur Keppnisþjálfun 

9.500 +17.000 +10.000 

Á öðru ári bíðst foreldrum að kaupa bát eða leigja af klúbbnum einnig þurfa þau að skaffa 

blautbúning og annan siglingabúnað. 

 

Verðskrá (ISK) 

Bátur leiga Tryggingagjald  

Optimist 16.000 4.000  

Tera 20.000 6.000  

Feva 28.000 8.000 á mann 

Zoom 8 40.000 8000  

Laser 50.000 10.000  

Hobie 100.000 10.000  

 

Barn sem er að sigla og æfa á Optimist og fær bát hjá klúbbnum borgar því : 

9.500+17.000+10.000+16.000+4.000 = 47.950 kr. 

 

Hluti af æfingum er að synda 200 metra í fötum.  

-   Sá sem er síðastur í mark fær verðlaun fyrir að loka hliðinu  - platta á garðhlið sem er uppi á vegg. 

 

Reynt er að kenna ungafólkinu að taka þátt í sjálfboðastarfi og hvaða vinna liggur að baki því að þau 

geti siglt. Viðhald og viðgerðir 

Æfingbúðir Siglingaklúbbanna við Köge vík eru haldnar án foreldra – fyrir utan þá sem koma með til 

að vinna. Börnin sofa í tjöldum á svæðinu er skáli þar sem er borðað og eldað bátar eru keyrðir á 

svæðið. 

Yngsti hópurinn fer í Piratclub þar sem kent er sjóræningja mál hugtök í bátum og er almennt 

leikjanámskeið með áherslu á sjó og öryggismál. (8-9 ára) 
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Sjálfboðastarfið hefur hvílt mjög mikið á einum manni og því er ætlunin að breyta með því að skilyrða 

foreldra til að taka þátt í starfinu á einhvern hátt. 

Regluleg könnun meðal barnanna til að kanna hvað má bæta og hvað er gott 

Einu sinni á ári er börnunum skipt upp í tvo hópa og fær hvor hópur um 200.000 kr til að gera 

eitthvað saman sem tengist ekki siglingum. 

Foreldrar þurfa að koma eina helgi í upphafi sumars til að koma bátum og búnaði og gott stand. 

Foreldrum er einnig úthlutuð létt verkefni yfir sumarið. T.d. einn er með það hlutverk að sjá til þess 

að öll dekk séu í lagi. 

 
 
 
 
Hellerup Sejlklub http://www.hellerupsejlklub.dk/index.php/en/ 
Strandparksvej 36 | DK-2900 Hellerup 
Því miður er engin við í Hellerup til að taka á móti okkur en tilvalið að kíkja við. Og sjá hvernig 
aðstaðan er. Þetta er lítill klúbbur þ.e. aðstöðulega en þar er mikið félagslíf og mikið um að vera. 
 
 
 
Dragor Sejlklub 
Strandlinien 1B, 2791 Dragør, Danmörk 
Hittum formann Danska Siglingasambandsins, Hans Natorp 
Hann rölti með okkur um svæðið og sýndi okkur aðstöðuna. 

Hans Natorp 
 

http://www.hellerupsejlklub.dk/index.php/en/
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