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Historien kort – ajourføring af strategiske temaer.  
Aarhus Sejlklub har i 2018 besluttet at forbedre klubbens fysiske forhold med nye klubhus faciliteter. 

Aarhus Sejlklubs aktuelle behov for faciliteter afdækkes 
indledningsvist i brugergrupper omkring klubhusprojektet 
og konkluderes herefter.  

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at Aarhus 
Sejlklub også konkluderer, hvad klubben er for en 
størrelse, og hvor klubben ser sig selv i fremtiden; en 
aktuel ajourføring af klubbens visioner og strategi; det der 
i hverdagen omtales som klubbens DNA. 

Kredsen omkring ajourføringen har valgt et afsæt i 
klubbens nyeste strategiarbejde ”Strategiske temaer 
2017”. Platformen er valgt som et aktuelt alternativ til at 
starte et tidskrævende strategiarbejde fra bunden.  

Ajourføringen tager afsæt i, at der i 2022 er rigtigt meget, 
der fungerer rigtigt godt i Aarhus Sejlklub og som det er 
afgørende at holde fast i; det går bedre end i 2017. 

Ajourføringen af ”Strategiske temaer 2017” er holdt på et overordnet niveau. En række områder og spor bør 
fastholdes og prioriteringen er vigtig her; det er et konkrete bud på, hvor øget energi og investeringer skal 
tilvejebringes og prioriteres de kommende år. Hvordan strategien konkret bliver realiseres er udeladt her. 

Vedtaget af Aarhus Sejlklubs bestyrelse juni 2022. 

Essensen - det er fællesskaber der bærer aktiviteterne 
Strategien adresserer Aarhus Sejlklubs status på og udvikling af klubbens sejlsports-aktiviteter. Baggrunden 
er det nu frugtbare samarbejde med Aarhus Internationale Sejlsportscenter, ud fra hver vores fysiske 
rammer, de nye beboere i nærområdet og en kommende udvikling af Aarhus Lystbådehavn og Aarhus Ø. 

Det sportslige er det centrale i Aarhus Sejlklub, og sport er for os det, at forbedre sig inden for udøvelse af 
sejlsport, generelt.  Aarhus Sejlklub har en ambition om, at alle der sejler i Aarhus Sejlklub skal have 
mulighed for at blive bedre sejlere gennem trænings- og uddannelsesaktiviteter, og vi har en ambition om at 
vi skal markere os til kapsejladser på både bredde- og eliteplan. 

Fællesskaber er både en værdi og et virkemiddel. Fællesskaber løser næsten alle klubbens mangeartede 
opgaver og driver både udviklingen og driften af sejlsports-aktiviteter, fra store internationale stævner over 
sejlerskole, sportsbåds-afdeling, tursejlads og ungdomsafdeling til havnestation m.m. Aarhus Sejlklub skal 
vedblive med at tænke i aktive inkluderende fællesskaber – det er afgørende for at vi lykkes med vores 
sejlsport.  

Vi tror på, at medlemmerne i Aarhus Sejlklub synes, at det er givtigt for samværet at samarbejde om nogle 
spændende og fokuserede udfordringer. Vi skal være mange for at lykkes, og vi skal sikre at det samtidigt 
bliver sjovt at deltage, så ingen føler sig presset – kun godt brugt.  

Mere samarbejde på tværs af vore traditionelle ’afdelinger’ og mere frivillighed er vigtige forudsætninger i 
strategiens realisering. Med de udpegede strategiske temaer har vi brug for at tænke ud af boksen for at 
finde gode modeller for de processer, som skal understøtte udviklingen af de nye tiltag.  

Havet, havnene og de hyggelige fællesskaber nyder de fleste af os som tursejlere. Og det er egentlig 
essensen i Aarhus Sejlklubs DNA, nemlig at de, der vil være med til at dyrke sporten og fællesskabet har en 
naturlig plads i Aarhus Sejlklub.   



 

 

De strategiske temaer – overblik 

Ungdomsarbejdet  
Aarhus Sejlklub ønsker at have stærkt og omfattende ungdomsarbejde med ikke under 200 aktive 
medlemmer som sikrer en kritisk masse af sejlere i bæredygtige ungdomsgrupper (antal/køn/niveau), der gør 
det attraktivt at forblive i sejlklubben, også i teenageårene. 

Aarhus Sejlklub skal videreudvikle ungdomsarbejdet, så der bl.a. sikres samarbejde mellem 
ungdomsafdelingen og andre afdelinger - som sænker enhedsprisen pr. ungdomssejler og som skaber et 
attraktivt ungdomsmiljø med sen specialisering indenfor båd- eller jolletype. 

Sport – Aarhus Sejlklub på søkortet! 
Udøvere og de aktive frivillige, der gør udøvelse af sporten muligt, er ligeværdige i sporten i Aarhus Sejlklub. 
Sporten er det at stræbe efter bedre resultater som kapsejler, tursejler og aktiv i klubben. 

Det er vores ambition, at Aarhus Sejlklub skal udbygge sin position som en betydende sejlklub lokalt og 
nationalt - både sportsligt og organisatorisk. Vi vil sikre et bredere perspektiv, der får flere til at deltage i 
sportslige aktiviteter, ligesom vi vil opbygge en bæredygtig talentmasse og skabe en egentlig elitesatsning. 

Tværgående uddannelseskoncept 
I Aarhus Sejlklub har vi en ambition om, at alle der sejler skal have mulighed for at blive bedre sejlere 
gennem træningsaktiviteter.  Da dette ses i sammenhæng med ambitionerne om en kraftig udbygning af 
ungdomsafdelingen over de kommende år, ser vi et behov for at skabe en fælles uddannelses-dagsorden i 
klubben.  
- at skabe en fælles uddannelsesmodel på tværs i Aarhus Sejlklub (’det blå spor’), der kan tilpasses de 

enkelte målgrupper. 
- at skabe kvalitet i alle uddannelses- og trænings aktiviteter. 
- at skabe nye udviklingstiltag med afsæt i uddannelsesbehov. 

Eksternt samarbejde  
Aarhus Sejlklub er på næsten alle aktivitetsområder stærkt afhængig af gode relationer til en række lokale og 
nationale samarbejdspartnere, og samtidig er bymiljøet på udviklingsområdet Aarhus Ø i rivende udvikling. 
Lystbådehavnen er et naturligt centrum for mange rekreative aktiviteter, for byens- og områdets beboere. 
Det er klubbens intention at virke indbydende og inkluderende overfor de mange nye besøgende på 
havneområdet, således at alle omkring havnen føler sig velkommen og inviteres til deltagelse. Samtidig 
ønsker ASK, rum og arealer til fortsat udvikling af sejlsporten, og øget opmærksomhed omkring sikker 
færdsel ved eks. båd-flytning, håndtering m.m. 

Der er særlige behov knyttet til Aarhus Sejlklubs udvikling og drift af sportslige aktiviteter. Disse skal vi gøre 
fuldstændig klare og forståelige for vore samarbejdspartnere. Med det afsæt ønsker vi at indgå i et 
kompetente, konstruktive og imødekommende samarbejde med relevante interessenter. Vi ønsker, at 
Aarhus Sejlklub opleves som loyale og troværdige i vores samarbejdet med andre. 

Vi samarbejder om at udvikle Aarhus Internationale Sejlsportscenter, vores nabo, som rammen for fælles 
aktiviteter blandt sejlklubberne i Aarhus. Samarbejdet understøtter på bedste vis Aarhus Sejlklubs ambitioner 
gennem Aarhus Talent- og Elite Center. Vi vil samarbejde med andre ligesindede klubber gennem Sailing 
Aarhus, om at skabe vilkår, der kan opfylde Aarhus Sejlklubs sportslige ambitioner og målsætninger. Og vi 
vil samarbejde med klub miljøer i Aarhus Lystbådehavn om at opfylde deres ambitioner med respekt for 
Aarhus Sejlklubs interesser. 
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