Vikingens ungdoms afdeling, Nykøbing Falster

Vikingens koncept for ungdomsarbejdet – politik
1. BAGGRUND OG FORMÅL.
I Vikingen sætter vi uddannelsen af de unge sejlere højt. Det er af stor livsværdi for de unge
at lære at kunne sejle en jolle/båd og at færdes på og ved vandet på sikker vis og finde ud
af samtidigt at have det sjovt. Godt sømandsskab sættes højt i arbejdet med de ung så de
lærer de grundlæggende værdier fra bunden. Sikkerheden må aldrig tilsidesættes.
Det er ligeledes af stor betydning for fremtidens sejlklubber, at de unge præsenteres for
foreningslivet med alle dets mange aspekter. Derfor skal de unge inddrages i foreningslivet
i Vikingen og lære sammenhængen mellem at nyde og yde i foreningssammenhæng. På
den måde kan Vikingen være med til at sikre, at der i fremtiden forsat er kompetente
sejlere til videreførelse af de stolte traditioner i Sejlforeningen Vikingen.

2. FORM
I sejlersæsonen arrangeres sejlads ugentligt efter nærmere bestemmelse for hver enkelt
sæson.
Vikingen følger Diplomsejleruddannelsen, der er lavet af Dansk Sejlunion, for en og tomandsjoller med personlig logbog og udstedelse af diplomer efter opnåede færdigheder.
Programmet har fokus på at opnå færdigheder i jollen på vandet og ikke på resultater i evt
kapsejlads. Men det erkendes at kapsejlads skærper/udbygger færdighederne.
Færdigheder med Knob og stik skal indgå i det ugentlige program.
Der planlægges desuden weekend dagsejlads i sæsonen. Dvs fælles udflugt ud i det blå.
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Der planlægges hvert år at aflægge en klub i Sydkredsen et besøg på en sejleraften for at
komme rundt til en anden klub og få inspiration/udbygge relationer ledere/sejlere imellem.
Vikingen er hvert år tilmeldt Guldborgsund Kommunes Aktiv sommer, hvor unge kan stifte
kendskab med sejlads i sommerferien.
Efter lyst og evne tilbydes og opfordres de unge sejlere til at deltage i stævner i
Sydkredsen, samt den årlige Sommercamp, dels for at blive udfordret på det personlige
sejlerplan og dels for at møde andre sejlere kammerater og muligheden for at opbygge
relationer til sejlere fra andre klubber.
Transport, overnatning, samt holdledelse vil være baseret på at forældre deltager aktivt, da
udgifter til transport, overnatning, forplejning samt startgebyr oftest er for egen regning.
I vintersæsonen tilrettelægges et begrænset program med henblik på at bevare kontakten
til sejler miljøet og vedligeholde venskabet sejlerne imellem. Dele af programmet er ikke
nødvendigvis sejladsorienteret, men med vægt på det sociale.
Efter behov vil der arrangeres besøg i svømmehallen for kæntringsprøve med optimist jolle
og aflæggelse af 200 meters svømmeprøve.
Ungdomssejlerne har deres eget rum i Guldborgsund Pavillonen og adgang til bade og
omklædnings faciliteter. For sejler fra 12 år og op.
Vikingen vil tilbyde de ældste sejlere/forældre et leder/træner kursus under Dansk
Sejlunion som en del af fastholdelsen og udviklingen af sejleren/klubben.

3. KRAV
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Unge mellem 8 og 12 år starter i optimistjollen. 12-18 år vil blive tilbudt sejlads i Feva jolle,
laser jolle og flipperjolle. Alle sejlere trænes efter Diplomsejleruddannelsen fra Dansk
sejlunion.
Unge 18 – 25 år henvises til Vikingens sejlerskole med sejlads i kølbåd og som gast i kølbåds
sejlads hver tirsdag i sæsonen. Unge sejlere under 18 år kan dog også sejle med kølbåde på
tirsdags sejladser efter aftale med skippere.
Det er et krav at alle skal kunne svømme 200 meter med eller uden svømmevest inden de
kan starte med sejlads i Vikingen. Det er vigtigt at de unge er fortrolige med vand inden de
starter på sejlads.
Det har siden 2005 været lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte
børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte
kontakt med børn under 15 år. Vikingen følger selvfølgelig disse regler og det er et krav for
at kunne deltage i arbejdet med de unge, at man medvirker til at få indhentet denne attest.
Det er klubbens kasserer, der sørger for indhentning og opbevaring af disse attester.
Der skal ved opslag i jollehuset bekendtgøres, hvem klubben har attester på.
Ungdomslederen er ansvarlig for dette er ført ajour.
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