
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Udmøntning af kriterier for tildeling af 
bådpladser i Aarhus Sejlklub 
 

Godkendt på ASK bestyrelsesmøde 1. december 2022 

 

 

Aarhus Sejlklub administrerer - efter aftale med Aarhus Kommune - anvisning af bådpladser 

ved de broer, som Aarhus Sejlklub betaler leje for. Aarhus Sejlklub har aftalt med Aarhus 

Kommune, at pladserne ikke bliver tildelt efter venteliste, men efter aftalte kriterier. Formålet 

med kriterierne er, at Aarhus Sejlklub kan fastholde og udvikle sin prof il som en aktiv sejlklub, 

der prioriterer kapsejlads i klassebåde og en sejlklub, der prioriterer ungdomsarbejdet og 

uddannelse af sejlere i bred forstand. 

 

Det er en forudsætning for tildeling af bådplads i Aarhus Sejlklub, at man kan dokumentere 

aktiv deltagelse i sejlsportsmæssige aktiviteter i Aarhus Sejlklub eller i en anden anerkendt 

sejlklub, og at man er klart indforstået med fremover at yde en aktiv indsats i Aarhus Sejlklub. 

 

Dernæst vurderes ansøgere efter følgende prioriterede kriterier som aftalt med Aarhus 

Kommune, Sport & Fritid: 

 

1. Klassebåde (for nærværende har vi kapsejlende felter af H-både, Folkebåde, 

Spækhuggere, Express og Scan-kap 99) forudsat at ansøgeren vil deltage i disses 

sportslige aktiviteter.  

2. Børnefamilier, der kan føre klubben videre.  

3. Andre bådtyper. 

 

Det er desuden en forudsætning for tildeling af plads, at ansøger som minimum har erhvervet 

duelighedsbevis og at båden som minimum er ansvarsforsikret. 

 

Bådplads tildeles i første omgang for en 3-årig prøveperiode. Ved afslutning af prøveperioden 

vurderes endelig tildeling på grundlag af dokumenteret aktiv indsats i klubben 

 

Ved ansøgning om bådplads i Aarhus Sejlklub udfylder ansøger et ansøgningsskema, som er 

tilgængeligt på Aarhus Sejlklubs hjemmeside. Udfyldt ansøgningsskema fremsendes til Aarhus 

Sejlklubs fartøjsinspektør inden 1. januar i det år hvortil der søges plads. 

 

Aarhus Sejlklubs bestyrelse nedsætter et bedømmelsesudvalg som vurderer indkomne 

ansøgninger og udarbejder en prioriteringsliste. Bedømmelsesudvalget består af 

fartøjsinspektøren, formanden for kølbådsudvalget og én repræsentant for hvert af klubbens 

øvrige udvalg og afdelinger. Hver ansøgning tildeles et antal point efter retningslinjer 

beskrevet i det følgende. Ansøgers samlede pointtal afgør placering på prioriteringslisten. 

Retningslinjerne er en konkret udmøntning af de aftalte tildelingskriterier. 

 

Der skal ved pladstildelingen tilstræbes, at der ikke er tomme pladser, og at der er en fornuftig 

sammenhæng mellem pladsens størrelse og bådens størrelse, således at store pladser som 

udgangspunkt ikke tildeles små både. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Retningslinjer for pointgivning ved vurdering af ansøgning om 
bådplads i Aarhus Sejlklub 
 

Deltagelse i klubbens liv og aktiviteter 

Aarhus Sejlklub er en sejlsportsforening og ikke en ”båd-parkeringsplads”. Vi lægger derfor 

vægt på, at også nye bådejere tager del i klubbens liv og aktiviteter. At være aktiv indebærer  

blandt andet, at man ”gør noget sammen med og for andre” og ikke kun ”alene og for sig 

selv”. 

 

Ved evaluering af ansøgninger om bådplads tildeles point ud fra følgende princip: 

 

Point Beskrivelse 

0 Ansøger har ikke dokumenteret aktiv deltagelse i sejlsportsmæssige 

aktiviteter i Aarhus Sejlklub eller anden anerkendt sejlklub indenfor de 

seneste 3 år. 

1 Ansøger kan dokumentere aktiv deltagelse i sejlsportsmæssige aktiviteter i 

en anden anerkendt sejlklub inden for de seneste 3 år.  

 

Eksempler: Elev i en sejlerskole, aktiv forælder i en ungdomsafdeling, 

skipper og/eller gast på ugentlige kapsejladser o.l., bestyrelsesarbejde m.v. 

2 Ansøger kan dokumentere aktiv deltagelse i sejlsportsmæssige aktiviteter i 

Aarhus Sejlklub indenfor de seneste 3 år.  

 

Eksempler: Elev i Aarhus Sejlklubs sejlerskole, aktiv forælder i 

ungdomsafdelingen, skipper og/eller gast på tirsdagsbanen, deltaget i 

klubbens arbejdsdage. 

3 Ansøger har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteter i Aarhus 

Sejlklub. 

 

Eksempler: Instruktør i sejlerskolen, baneteam, træner i 

ungdomsafdelingen, aktivt medlem af arbejdsgrupper og udvalg. 

4 Ansøger har påtaget sig ansvar i forhold til at initiere, planlægge og 

gennemføre aktiviteter i Aarhus Sejlklub.  

 

Eksempler: Bestyrelsesarbejde, afdelingsansvarlig, ansvar for planlægning 

og gennemførelse af kapsejladser. 

5 Ansøger har over årene gjort en helt ekstraordinær indsats for Aarhus 

Sejlklub, som ligger ud over, hvad der er indeholdt i de øvrige kriterier. 

 

 

Bådtype 

Aarhus Sejlklub tildeler kun plads til sejlbåde og kun til sejlbåde som primært eller 

udelukkende fremdrives med sejl. Aarhus Sejlklub prioriterer klassebåde frem for andre 

bådtyper.    

 

Ansøgningerne deles i to kategorier: 

1. Ansøgning om plads til H-båd, Spækhugger, Nordisk Folkebåd, Albin Express, Scan-kap 

99 eller J/70 

2. Andre sejlbåde 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ledige pladser med bredde på 2,8 meter eller mindre tildeles som udgangspunkt både i 

kategori 1. Ledige pladser med bredde over 2,8 meter tildeles både i kategori 2. Hvis der er 

færre ansøgninger i en kategori end, der er ledige pladser, kan pladsen tildeles en båd fra den 

anden kategori. 

 

Ansøgninger om plads til både i kategori 1 tildeles point ud fra følgende princip: 

 

Klassebåde i kategori 1: 

Point Beskrivelse 

0 Ingen forventning om at ansøger påtænker at bruge båden til aktiv 

kapsejlads 

4 Ansøger kan dokumentere tidligere kapsejladsaktivitet - som skipper eller 

gast - og ønsker at bruge båden aktivt til kapsejlads 

 

 

Ansøgninger om plads til både i kategori 2 tildeles point efter følgende kriterier: 

 

Både i kategori 2 

Point Beskrivelse 

0 Turbåd med eller uden DH-standard eller klassebåd som ikke forventes at 

være aktivt kapsejlende 

2 DH-Standard, klassebåd eller ”One-off”-kapsejler med intention om at 

bruge båden til kapsejlads. Båden/bådtypen skal være registreret i Dansk 

Sejlunions database på www.websejler.dk  

 

 

 

Børnefamilie 

Aarhus Sejlklub har en aktiv ungdomsafdeling, og arbejdet med udvikling af bredde og elite i 

ungdomsarbejdet er en væsentlig del af klubben. Derfor prioriteres ansøgere, der har børn 

som med alderen kan blive aktive ungdomssejlere, eller allerede er aktive ungdomssejlere.  

 

Ved evaluering af ansøgninger om bådplads tildeles point ud fra følgende kriterier: 

 

Point Beskrivelse 

0 Ansøger har ingen børn under 18 år 

1 Ansøger har børn under 18 år, som ikke er aktive sejlere i Aarhus Sejlklubs 

ungdomsafdeling. 

4 Ansøger har børn under 18 år, som er aktive sejlere i Aarhus Sejlklubs 

ungdomsafdeling. 

 

 

 

Samlet vurdering – prioritering af ansøgere 

De indkomne ansøgninger prioriteres ef ter det samlede pointtal på tværs af aktivitetskrav, 

bådtype og børnefamilie. Hvis ansøgningen er fremsendt efter ansøgningsfristens udløb, eller 

ansøger ikke kan dokumentere duelighedsbevis, vil summen af ansøgers point være 0. 

 

Ved pointlighed bliver prioriteringsrækkefølgen afgjort ud fra pointtallet på kategorien for 

aktivitet og dernæst efter point for bådtype. Hvis der herefter er pointlighed, afgøres 

prioriteringsrækkefølgen ud fra en samlet vurdering af ansøgernes potentiale for klubben. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Delebåde 

I det tilfælde, at der ansøges om plads til en delebåd, skal det i ansøgningen anføres, hvem 

der står som ejer i forhold til tildeling af pladsen, samt medsendes dokumenterede oplysninger 

for samtlige medansøgere i forhold til kriterierne om aktivitetskrav og børnefamilie.  

 

Ansøgningens samlede pointtal fremkommer ved summering af de individuelle pointtildelinger 

for alle ansøgere i bådejerfællesskabet i forhold til aktivitetskravet og børnefamilie samt 

pointtildelingen i forhold til bådtype. 

 

Bådejerfællesskabet kan maksimalt opnå 4 point i forhold til aktivitetskravet og 4 point i 

forhold til kategorien Børnefamilie. 

 

Tildeling af pladser der bliver ledige efter 1. april. 

Prioriteringslisten er også gældende for tildeling af pladser, som bliver ledige i løbet af 

sæsonen så det kan sikres, at Aarhus Sejlklubs pladser udnyttes optimalt. Tildelingen besluttes 

af formanden og fartøjsinspektøren som efterfølgende informerer bestyrelsen. Det kan 

besluttes, at tildelingen kun er gældende for indeværende sæson således at bådejer skal 

genansøge til den kommende sæson.  

 

Når nuværende bådejer søger plads til en anden båd 

Principperne for evaluering af ansøgninger om bådplads i Aarhus Sejlklub f inder også 

anvendelse, når nuværende bådejere søger om plads til en anden båd. Som udgangspunkt 

skal ansøger kunne opnå mindst 5 point for at komme i betragtning til en større bådplads.  For 

bådejerfællesskaber dog mindst 3 point pr. medejer. 

 

Hvis f lere nuværende bådejere søger om plads til en større båd, end der er ledige pladser, 

tildeles plads er ”først til mølle” princippet forudsat ovenstående point-krav er opfyldt. 

 

 

 

/Fartøjsinspektør 

Ib Holst-Langberg 


