
KOM MED PÅ 
J/70 BØLGEN 
- og få flere glade sejlere



Kære sejlklub

Hvis ikke din sejlklub allerede har hørt om J/70 klubmiljø model-

len, så får du her en introduktion til en aktivitet og et tiltag, der 

har haft stor succes, skabt fornyelse og flere glade sejlere.

EN PERFEKT KLUBBÅD TIL ALLE

En af hemmelighederne er J/70 bådtypen, der er en ”no nonsen-

se” kølbåd på 800 kg., der kan sejles af alle og til stort set alle 

formål. Vi ser unge helt ned til 10 – 12 års alderen, der sammen 

med en erfaren instruktør sejler J/70. Piger, kvinder, drenge og 

mænd i alle aldre. Fra skolebåd til internationale Sailing Cham-

pions League stævner hvor sejlsportens absolutte topsejlere 

dyster, så blodet springer.

KLARE KONCEPTER TIL FLERE MÅLGRUPPER

En anden af hemmelighederne omkring succesen med J/70 klub-

båds modellen er de klare koncepter til stort set alle klubbens 

medlemmer. YOUNGSTERS til de unge. WOW til pigerne. BLUE 

BROTHERS til de erfarne, der er lidt oppe i årene og SEJLSPORTS-

LIGAEN til de klubber og sejlere, der vil ud og konkurrere.

Hertil kan J/70 bruges til sejlerskole eller ”Sejl og studér” aktivi-

teter.

Alle disse målgrupper af sejlere kan nu sejle samme bådtype, 

nemlig J/70. 

EN ØKONOMI DER LØBER RUNDT

Det er forskelligt, hvordan de snart 30 sejlklubber, der allere-

de har J/70, har finansieret deres både. Nogle har haft penge i 

klubkassen, andre er lykkedes med fonde og nogle har haft gode 

kontakter til det lokale erhvervsliv. 

Sailing Innovation Lab tilbyder en attraktiv leasingmodel 

af nye J/70 både - tilpasset den lokale klubøkonomi.

Den løbende drift kan løbe rundt. Det bedste eksempel er 

”Aarhus modellen”. Her har man en mindre sponsor på hver båd, 

plus en brugerbetaling. I Aarhus regner de med ca. 20 medlem-

mer per båd, der betaler et J/70 aktivitetsbidrag, så hænger det 

sammen.

Aarhus Sejlklub har fået over 125 nye medlemmer på deres J/70 

klubmiljø model og er på vej til at købe J/70 båd nummer syv i 

rækken. Både der gerne sejler 365 dage om året.

På landsplan er der nu ca. 75 J/70 både – målet er 200.
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More fun 
and easy sailing

FL
ERE SEJLERE

M
E R E  K L U B LIV

FEM KLARE KONCEPTER TIL MERE KLUBLIV

YOUNGSTERS er sejlads, sjov og fællesskab for unge sejlere, typisk fra 13 års alderen. Omdrejningspunktet er ikke 

joller som de unge normalt bliver præsenteret for i mange sejlklubber. Men det teamwork og sociale samvær man 

har i en bådtype som J/70, hvor der er flere sejlere ombord. Og at sejlsporten bliver et frirum på både vand og land.

YOUNGSTERS konceptet kan både ses som fastholdelse og rekrutteringsværktøj til hel nye unge sejlere.

WOW (Women On Water) er et univers og en identitet, hvor kvinder dyrker sejlsport. WOW har allerede fået kæmpe 

succes rundt omkring i klubberne. Og her har J/70 bådtypen igen vist sig genial. Ligegyldigt om der er tale om helt 

nye sejlere eller piger og kvinder, der vil give den gas på kapsejladsbanen. Samtidig med de sejladsmæssige aktivi-

teter har WOW på tværs af hele landet, et stort etableret netværk bl.a. på de sociale medier.

BLUE BROTHERS er et koncept for de sejlere, som Danmark har flest af, dem med mest erfaring, dem der kan for-

tælle røverhistorier og dem, der har været på de syv verdenshave. BLUE BROTHERS er et koncept for de erfarne folk, 

som gerne vil sejle J/70, uden at det nødvendigvis skal handle om at komme først. Her er plads til en snak på land, 

god mad og lidt at skylle efter med.

SEJLSPORTSLIGAEN er for de af klubbens sejlere, der vil ud at sejle om kap i et moderne og innovativt kapsejlads-

format. Sejlerne kommer med ”sejlertasken” og sejler intens kapsejlads i Sejlsportsligaens J/70 både i et publi-

kumsvenligt format tæt på land, samtidig med at de får masser af socialt sammenhold på land.

I 2022 sejles i to divisioner med 21 hold i hver division. I 2. division er det muligt for nye hold og klubber at få et 

wild-card, og på den måde prøve kræfter med det SEJLSPORTSLIGAEN kan byde på.

Det betyder af SEJLSPORTSLIGAEN udover de dedikerede klubhold – også tæller YOUNGSTERS, WOW og BLUE BRO-

THERS mandskaber.

J/70 KLUBMILJØ er det, der kan samle de foreløbige koncepter, der er udviklet i SAILING INNOVATION LAB. Vi har 

valgt at lave det til en synlig ”pakke og model” for, hvordan sejlklubber kan bedrive sejlsport, der passer til tiden. 

Dvs. taskesejlads efter ”pay and sail” modellen. Ingen skal eje deres egen båd – bare kom.

Samtidig har vi folk, der kommer rundt i landet med en ”prøv en J/70” og guider jer klubber til at få mest succes 

med J/70 miljø modellen.

Alle disse koncepter hører sammen og kan ”blandes” som det nu passer ude lokalt i landet. 



HVORFOR VÆLGE J/70 BÅDTYPEN SOM KLUBBÅD?

Mange sejlklubber vil spørge, hvorfor man vælger en J/70 som 

omdrejningspunkt for klubudvikling. En bådtype der er dyr og 

koster mange gange mere end en J/80, for slet ikke at tale om fx 

en H-båd der kan erhverves for under kr. 50.000,-.

Det korte svar er – J/70 har den stor attraktion over for stort 

set alle målgrupper. 

Det gør, at I som sejlklub kan samle aktiviteter omkring én båd-

type, som kan samle hele klubben og skabe endnu mere klubliv.

J/70 BÅDEN KAN BRUGES TIL:

• YOUNGSTERS / ungdomssejlere

• WOW, piger og kvinder

• Sejlerskole

• Sejl og studér

• Ligatræning

• Blue Brothers

HVORFOR ER EN J/70 ATTRAKTIV:

• Moderne sejlegenskaber med en konstruktion fra 2012

• Let drevet og planende med op til 15-20 knob med en asy-

metrisk gennaker

• Ingen skal på fordækket for at bomme spiler, alt forgår fra 

cockpittet

• Rigget med kulfiberrig og rulleforsejl

• Vejer kun 800 kg., hvilket gør at ”kræfterne” er relativt lette 

og kan håndteres af alle 

• Langt cockpit med plads til 4-5 ombord 

• Rimelig robust bygget

Hertil de fællesskaber der kan skabes på tværs af sejlere og sejl-

klubber. J/70 bådtypen har de sidste otte år været den hurtigst 

voksende bådtype i verden. Alene i Danmark er vi nu oppe på 

omkring 75 både. Med et mål om gerne 200. 

DER SKER NOGET MED BÅDTYPER PÅ 40 ÅR

I denne kontekst betyder grej og bådtype noget, også selvom vi 

er beriget med, at al sejlads en lun sommeraften med 5 m/sek. 

sammen med gode venner vil kunne nydes i alle bådtyper.

For at illustrere noget af den udvikling der er sket, kan skemaet 

her fortælle om de største forskelle fra en J/70 til en typisk 

kølbåd a la H-båd eller Spækhugger. 

SAMMENLIGNING J/70 VS. TYPISK ÆLDRE KØLBÅD

Bådtype J/70 Ældre kølbåd

Konstruktionsår 2012 1970

Vægt / kg 800 1600

Spilertype Asymmetrisk Symmetrisk

Kræfter/load der skal bruges Let Middel

På dæk i spilerbomning nej ja

Planende fart / hård luft 18 knob 9 knob 

Rulleforstag ja nej

Antal sejlere, inkl. skipper 4-5 3



HVORDAN KAN DIN KLUB KOMME I GANG?

I SAILING INNOVATION LAB, der står bag konceptet om J/70 

klubmiljø modellen, har vi lavet en ”kom godt i gang” pakke, der 

også indeholder guidelines til den løbende daglige drift og tilbud 

om et fællesskab med andre sejlklubber, der driver J/70 klub–

miljø modellen. 

J/70 klubpakken indeholder: 

• Interesse for fornyelse / præsentation i din sejlklub

• Målgrupperne på tværs i klubben

• Prøv en J/70 / få en båd ud i din sejlklub

• Finansiering / leasingmodel / driftsmodel

• Sponsorpakke / brugerbetaling

• J/70 læring og uddannelse

• Daglig drift og vedligehold

• J/70 klub til klub fællesskaber

• Flere aktiviteter på tværs af landet som                            

SEJLSPORTSLIGAEN, WOW, YOUNGSTERS,   

BLUE BROTHERS

 

Vi glæder os til at fortælle jer om hvordan I kan få et værktøj, der 

allerede har bevist sit værd til fornyelse og vejen til endnu flere 

glade sejlere.

SAILING INNOVATION LAB 

har et partnerskab med Dansk Sejlunion.

OM SAILING INNOVATION LAB

SAILING INNOVATION LAB udvikler moderne og innovativ 

sejlsport til hele Sejlerdanmark. De foreløbige koncepter tæller 

YOUNGSTERS, WOW, BLUE BROTHERS, SEJLSPORTSLIGAEN og 

J/70 KLUBMILJØER.

Det er alt sammen gjort med et stort sejlerhjerte – derfor har vi 

også taget initiativ til projekt RED EN SELJER / LAD OS SAMMEN 

SKABE SEJLERE FOR LIVET.

Vil I høre mere:

Peter Wolsing, innovator, 

peter@sejlsportsligaen.dk, mobil 21167400

Nynne Ammundsen, brand manager, 

nynne@sejlsportsligaen.dk, mobil 28565180 

Rasmus Slabiak, logistikchef, 

rasmus@sejlsportsligaen.dk, mobil 22682080

Ann-Marie Mohr, udviklingschef, 

ann-marie@sejlsportsligaen.dk, mobil 29649113


