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Vision
Fire sejlklubber i Aalborg Kommune er gået sammen om 
at genskabe et aktivt sejlsportsmiljø, der kan tiltrække 
nye sejlere til klubberne og som samtidig giver hele re-
gionen en attraktiv aktivitet på og omkring Limfjorden.
Visionen er at skabe et aktivt sejlermiljø via indkøb af 
4 stk. J/70 sportssejlbåde. Aktiviteten henvender sig 
til alle. Til helt nye sejlere der vil med ud på vandet for 
første gang sammen med dygtige instruktører, der sikre 
trygge forhold, men også til sejlere der allerede kan 
sætte en gennakker og drømmer om at plane afsted 
med vand i håret.

Mål
Vi vil være en fornyelseskraft der igen tiltrækker unge 
til sejlermiljøet. For at gøre projektet mere attraktivt vil 
vi samarbejde klubberne imellem og derigennem ska-
be klubudvikling på tværs i nærområdet. Vores mål er 
også at blive en katalysator, der giver energi, stolthed 
og fornyet identitet til hele sejlermiljøet i Aalborg 
Kommune.

Det skal være vores erklæret mål at få flere børn og unge 
til at sejle og der skal være et særligt fokus på at få flere 
piger og kvinder til at dyrke sejlsport.

Her ud over skal J/70 bådene kunne bruges som 
skolebåde og til aktiv sejlads for forældregenerationen 
og seniorerne.

Det er tanken, at alle bådene skal kunne benyttes og 
bookes uanset hvilken af de fire klubber man er medlem af.

Der vil også blive arrangeret lokale kapsejladser og 
eventsejladser, hvor alle J/70 bådene sejler i Aalborg, 
Nibe eller Hals.  

Baggrund
Flere sejlklubber oplever det som en udfordring, at 
fastholde og tiltrække yngre sejlere. Flere steder er 
juniorafdelingerne blevet nedlagt eller kører på nedsat 
aktivitetsniveau.

Klublivet er ikke helt så sprudlende som det har været 
og sejlsporten er blevet fortrængt af større og større 
turbåde, der individuelt benyttes som flydende som-
merhuse.

Der er behov for at genetablere et sejlsportsmiljø i se-
jlklubberne, der gennem en dynamisk og sportspræget 

aktivitet kan tiltrække unge 
mennesker. En aktivitet der 
også vil give næring til øget 
nysgerrighed hos de mange 
mennesker, der tiltrækkes af 
havnemiljøerne i vores kom-
mune.

Finansiering
Nibe Sejlklub, Aalborg Sejlklub, Sejlklubben Limfjorden 
og Hals Bådelaug ønsker i fællesskab at igangsætte et 
J/70 projekt allerede i 2020. Vi råder over de nødvendi-
ge havnefaciliteter og der er dygtige instruktører i alle 
klubberne, som kan tage imod de nye sejlere.

Der er mulighed for at indkøbe brugte velsejlende J/70 
både, eller der kan leases tidligere Ligabåde på favora-
ble vilkår, men uanset hvilken model der vælges, skal 
der tilgå fondsmidler eller sponsorstøtte for at realisere 
projektet.

Der vedlægges materiale til brug for oprettelse af spon-
soraftaler.

Faktaboks
J70 sportsbåden er den hurtigst voksende bådklasse 
i verden og der er allerede i løbet af relativt få år, 
igangsat mange J70 projekter rundt om i landet, lige 
fra Frederikshavn, Hadsund og Thisted i vest til flere 
klubber på Fyn og Sjælland.

Der er på landsplan skabt en J/70 sejlsportsliga med 
32 ligaklubber i 1. og 2. division. Desuden en afde-
ling for Youngsters med 8 hold og en ren WOW-liga 
(Women On Water) også med 8 hold.

Ligaen råder over 7 J/70 både, som udelukkende 
benyttes til Ligasejladser. De over 50 J70 både, der 
ligger ude i klubberne, benyttes til træningssejlads-
er, skolebåde og til forskellige sejlerevents.
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Faste ugentlige J/70 hold
Der er følgende hold i sportsbådsafdelingen under det 
fælles tema - Vil du sejle sportsbåd:

• Prøv en sportsbåd
• Youngsters
• Voksne
• Women on Water (WOW)
• Sejl og studer
• Pensionister
Holdene startes, når der er interesserede.

Prøv en sportsbåd
Dette hold er for medlemmer og ikke-medlemmer, som 
vil prøve at sejle i en sportsbåd. Du får prøvet, hvordan 
det er at sejle uden alt besværet med selv at have egen 
båd. Du kommer ud at sejle i vores sportsbåd med en 
kvalificeret bådfører, sammen med andre i en tilsvaren-
de situation. Vi har en redningsvest til dig ombord. 
Du behøver ikke noget særligt sejlertøj, let regntøj og 
sneakers er fint. Bådene ligger ved broen klar til sejlads. 
Hvis du er under 24 år skal du i stedet gå ind under 
Youngsters. (Se nedenfor)

Du kan sejle to gange gratis. Hvis du derefter ønsker at 
fortsætte, finder vi sammen med dig ud af, hvilket hold 
der passer til dine ønsker. Du skal så tilmelde dig og 
betale for deltagelse.

Holdet sejler hver onsdag, kl. 17-20.

Youngsters
Dette hold er for både erfarne og nye sejlere på 15-23 
år. Sejladserne har et betydeligt socialt præg. Erfaringen 
viser, at Youngsters appellerer til en stor gruppe unge, 
der har lyst til at sejle, men uden for meget konkurrence 
og elitepræg.  

I sæsonen 2019 kan ud over ugentlig sejlads nævnes 
følgende spændende aktiviteter: 3 Liga camps, og er der 
tilslutning, arrangeres der weekendsamlinger med flere 
J70 både i de fire deltagerklubber.

Holdet sejler hver mandag, kl. 17-20. Der vil være en 
kvalificeret og motiverende træner til stede.

Voksne
Dette hold er for voksne og seniorer af begge køn, som 
er over 23 år.  Sejladserne tilrettelægges efter deltag-
ernes ønsker, enten hyggetur eller kapsejlads. Målet er 
at lære at sejle en sportsbåd på en sikker og kompetent 
måde, og at være aktive på vandet. Vi vil forsøge at 
danne besætninger, som tilgodeser deltagernes ønsker 
til indhold og niveau.

Holdet sejler hver torsdag, kl. 17-20. Der vil til at begyn-
de med være en instruktør eller bådfører til stede.

Women on Water (WOW)

Er du kvinde over 23 og har lyst til at sejle med andre 
kvinder, er WOW noget for dig. WOW er et dansk ini-
tiativ til at få kvinder med interesse for sejlsport til at 
kapsejle, socialisere og skabe nye fællesskaber. Det har 
på rekordtid fået solidt fodfæste med stor aktivitet og 
efterspørgsel i mange danske sejlklubber. Deltagerne i 
WOW-aktiviteterne udgør en blandet skare, nogle har 
erfaring, andre har aldrig sejlet, og nogle af dem er unge 
piger under uddannelse. Men de er fælles om en lyst 
til sejlsport. Vi sætter besætninger efter fremmøde og 
ønsker.

Holdet sejler hver tirsdag, kl. 17-20. Der vil til at begynde 
med være en instruktør eller bådfører til stede.

Sejl og studér
Hvis du er under uddannelse og har lyst til at få et ugen-
tligt afbræk fra studierne, så er dette hold noget for dig. 
Målet er at sejle om eftermiddagen med fokus både på 
aktivitet og socialt samvær. Efter sejladserne laves der 
mad og spises sammen i klubhuset.

Holdet sejler hver torsdag, kl. 14-17. Der vil til at begyn-
de med være en instruktør eller bådfører til stede.

Pensionister
Dette hold er for seniorer, som er 60+ og ikke længere 
på arbejdsmarkedet. Målet er at komme ud og få rørt 
sig sammen med andre i samme aldersgruppe, samtidig 
med at lære at sejle en sportsbåd på en sikker og kom-
petent måde.

Holdet sejler mandag 14-17 eller torsdag, kl. 9-12.  Der 
vil til at begynde med være en instruktør eller bådfører 
til stede.

Udlejning
Bådene kan, når de er ledige, lejes af kompetente 
besætninger, hvoraf mindst 2 personer er medlemmer i 
en af de fire involverede klubber.

Som minimum skal skipper og en af gasterne være god-
kendt til sejlads med bådtypen 

Lejeperioden er på 4 timer fra båden overdrages til den 
igen afleveres fortøjet på pladsen.

Fællessamlinger og Kapsejladser
Bådene kan benyttes af godkendte besætninger til 
regionale kapsejladser i weekender. Der kan også 
arrangeres fællessamlinger i weekender i de fire deltag-
erklubber.



Priser og tilmelding
Ugentlig deltagelse i et af de ovenstående hold kræver 
medlemskab af klubben samt et årligt aktivitetsgebyr 
med følgende beløb:

• Youngsters, Sejl og studér samt Pensionister:  
xxxx kr. pr. år

• Voksne og WoW: xxxx kr. pr. år

Aktivitetsgebyret er for en ugentlig 3-timers sejlads på 
et af de ovenstående hold samt lov til at bruge båden på 
ledige tidspunkter efter aftale.

Ud over aktivitetsgebyr skal man være medlem af Sejlk-
lubben Limfjorden:

• Klubkontingent: xxx kr. pr. år
• Indmeldesesgebyr: xxx kr. (første år)

Hvis en eksisterende sejlerskoleelev ønsker at deltage i 
et af holdene, betales differencen mellem sejlerskolege-
byret og aktivitetsgebyret.

Udlejning til medlemmer i perioder af 4 timer:

• xxx kr. pr. lejeperiode
 

Tilmelding hold
Tilmeld dig herunder det hold du gerne vil på og skriv 
i kommentar feltet hvis der fx. er bestemte dage i ugen 
du ikke kan sejle.

Vi vil herefter gå i gang med at sammensætte holdene, 
og tildele pladserne efter først til mølle. Vi kan ikke 
garantere plads på et hold, og tilmeldingen er ikke er 
bindende før du har sagt ja til en plads på et hold. 

Holdene sejler som udgangspunkt på de dage og tid-
spunkter nævnt under faste ugentlige hold.

Jeg er:

☐ Nyt aktivt medlem

☐ Eksisterende medlem

Hvilket hold ønsker du at starte på

☐ J/70 - Youngters

☐ /70 - Voksne

☐ J/70 - Women on Water (WOW)

☐ J/70 - Sejl og studer

☐ J/70 - Pensionister

☐ J/70 - Prøv en sportsbåd (2 prøveture)

  

Når du tilmelder dig første gang skal du bruge formular-
en herunder. Efterfølgende kan du, når du er godkendt 
som bådfører, booke en båd via Facebook. Det er dog 
kun muligt at booke sejltid når den ønskede båd er 
opført som ledige på bookingkalenderen.

Booking via Facebook skal ske inden for samme uge 
som der ønskes at sejle. Der kan ikke bookes flere reser-
vationer af samme bådfører samtidig.

Øvrige sejladsbestemmelser
Bådene er i princippet til rådighed året rundt. I vinterh-
alvåret, må de dog alene benyttes når der er isfrit. Ved 
sejlads i perioden 1. november til 1. maj er der krav om 
brug af våddragt til hele besætningen.

Bådene kan i perioder, når der er behov for reparationer 
eller almindelig vedligeholdelse, være taget ud af book-
ingkalenderen.

Til hver af bådene tilknyttes en bådinspektør, som ref-
erer til hjemklubbens bestyrelse. De af bådinspektøren 
udmeldte instrukser eller påbud, skal respekteres af alle 
brugere.

Eventuelle misforhold meldes til hjemklubbens besty-
relse via mail.  

Det med småt
Al sejlads og deltagelse i J/70’ernes hold er på eget 
ansvar. Sejlklubben Limfjorden, Aalborg sejlklub, Hals 
Bådelaug og Nibe Sejlklub, sejlerskolerne og klubbernes 
instruktører, kan ikke drages til ansvar eller gøres er-
statningspligtige. Det anbefales, at deltagere tegner en 
privat fritidsulykkesforsikring.

Tilmeldingsformular –  
Se Sejlklubben Limfjordens hjemmeside

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx


