Vikingens ungdoms afdeling, Nykøbing Falster

Forældre politik
Når vi som forældre sender vores børn og unge af sted for at lære sejlsport, så håber vi at de lærer
at sejle en båd, lærer at færdes sikkert på sundet, samt at kende betydningen af godt
sømandsskab og så have rigtig mange fornøjelige timer sammen med andre sejler kammerater der
også vil sejlsport.
Gennem Sejlforeningen vikingen vil vi forældre sammen sørge for at der er gode rammer og
muligheder for i Nykøbing F. at udleve drømmen med sejlsport.
Ungdomsarbejdet i Sejlforeningen Vikingen hviler helt på frivilligt arbejde fra forældre til sejlerne.
Forældrene er derfor klubbens vigtigste resurse, uden dem er der intet klubsejler tilbud.
Det er blandt forældrene, at klubben kan hente hjælpere og fremtidens trænere/ledere, samt få
den hjælp til ad hoc projekter, der er nødvendig for at skabe de bedste rammer for de unge
sejlere. Vi har gode erfaringer med at bedsteforældre kommer og hjælper - så giv dem endelig
tilbuddet.
Der er mange funktioner og opgaver, men sejlsport har et vist sikkerhedsmoment over sig og
netop derfor er det vigtigt, at der er voksne til at varetage disse opgaver/funktioner, da det at
færdes på vandet jo alt andet lige, har flere faremomenter end hvis det hele forgik på en
græsplæne.
Der skal derfor gøres en aktiv indsats for at få nye forældre og nye sejlere til at føle sig velkomne i
fællesskabet i Vikingen.
Til dette formål trækkes der på de erfarne sejlerforældre til at instruere / informere om klubbens
struktur – herunder udlevere en Velkomstfolder.
Forældre bør så vidt muligt deltage i afviklingen af træningsaftenerne, og det tilstræbes at der
udfærdiges en sæsonplan, hvor forældrene efter forud indgivet ønske om tidspunkt og
arbejdsopgaver, fordeles med et antal vagter i sæsonplanen eller andre opgaver.
Det drejer sig om følgende : Klargøring for trænerne (følgebåde), hjælpe til med søsætning og
optagning af joller, brovagt, ansvarlig søleder, bemanding af ledsagerbåde og eventuelt kabysvagt/grill-mester.
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Forældrene søges endvidere fordelt i de enkelte udvalg, hvor de assisterer med træning og
vedligehold, forårsklargøring af ledsagerbåde mv samt tager del i aktiviteter m.v.
For de forældre der aktivt tager del i ungdomsarbejdet, på et eller andet plan, det være sig som
brovagt under ugentlig træning eller som holdleder på en weekend tur, er der herligt samvær med
de unge sejlere, samt fællesskabet med andre voksne hjælpere i klubben. Her gælder det at jo
flere voksne der byder sig til, des sjovere/lettere bliver det for den enkelte.
Klubben tilbyder kursus under dansk sejl unions programmer for interesserede forældre, så de kan
udvikles og dygtiggøre sig, og dermed bidrage til at styrke klubbens liv og til glæde for dem selv,
deres børn og de andre unge sejlere. De ældste sejlere vil gennem kursus programmer under
Dansk Sejlunion kunne uddanne sig til træner/instruktør og dermed få mulighed for at lede andre
børn og unge i Vikingen. Den erfaring de her vil få kan vise sig meget brugbar senere i livet.
Det tilstræbes at der afholdes et møde med forældre og sejlere inden sæsonstart hvert forår.
Løbende informationer vil ske via e-mail, hvorfor det er vigtigt at Vikingen har opdaterede
oplysninger på sejlere og forældre. Forældre opfordres til at bidrage med dette.
Forældrene opfordres til i videst muligt omfang, at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i
udenbys stævner i weekenden, sommercamps samt diverse arrangementer i ungdomsafdelingen.
Rygning : Sejlsport er en sport og vores politik i klubben er derfor, at der ikke ryges når børn og
unge er i nærheden under vores aktiviteter på havnen/sundet eller på ture. Vi henstiller derfor
forældre og hjælpere til at tage hensyn til dette.
Mht alkohol og andre rusmidler er det heller ikke en del af sejlsporten, så der gælder det samme
for dette.
Vi glæder os til at være sammen med jer og jeres dejlige børn/unge

Velkommen i klubben af sejlere.
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