KOM OG HØR HVORDAN DIN SEJLKLUB
KAN KOMME MED PÅ J/70 BØLGEN
Du vil møde folk fra de sejlklubber, der allerede har erfaringer, med det der
har vist sig at være den største positive forandring i dansk sejlsport i nyere tid.
For både piger og drenge, kvinder og mænd, på tværs af alder.
I Sailing Innovation Lab oplever vi en stor interesse for at få
skabt klubaktiviteter, som er både nutidige og samlende for
jeres medlemmer - bredt i klubben.

Programmet / foreløbigt / cirkatider:

KOM OG HØR MERE OM BL.A.

10.00

Velkomst, kaffe og en croisant

Med J/70 båden er det lykkedes at skabe et klubmiljø, der
kan tilbyde sejladsaktiviteter fra 13-års alderen til pensionistalderen, på tværs af køn og sejlerfaring. Fra hygge til kap.

10.15

J/70 succenen i Aarhus Sejlklub v. Peter Warrer
erfaringer, udfordringer, løsninger

J/70 BÅDEN
• Hvilke målgrupper kan
sejle J/70?
• Inspiration
• Økonomi
• Finansiering
• Daglig drift
• Instruktører
• Prøv en J/70 i din sejlklub?

J/70 i Sejlklubben Limfjorden v. Jan Stage
fra ingenting til massiv aktivitet

Der er selvsagt en masse praktik og økonomi før der liggger
et par J/70’ere klar til jeres sejlere ude lokalt.
Derfor vil Sailing Innovation Lab og klubber med de nyeste
erfaringer om at skabe aktivitet med J/70 i klubben, gerne
dele deres viden og hjælpe de som overvejer og som står med
ønsker om måske at tage springet.

12.00

Frokost og erfaringsudveksling

13.00

Kom om bord og prøv en J/70 (husk sejlertøj)

14.30

Hør om WOW, YOUNGSTERS, BLUE BROTHERS
OG SEJLSPORTSLGA koncepterne v. Nynne 		
Ammundsen og Nicolas Brandt Hansen

Resultatet, er nyt liv i klubben hos eksisterende som nye
medlemmer, på tværs af køn og alder.
15.00

Hvordan kommer I igang v. Peter Wolsing
Få en J/70 på prøve i klubben v. Rasmus Slabiak

16.00

Afrunding, spørgsmål og handlingsplan

Vi glæder os til at inspirerer jer søndag den 6. marts i Aarhus.
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På sejlerhilsner Sailing Innovation Lab

E KLUB

More fun

MÅLGRUPPERNE
• Youngsters
• WOW
• Blue Brothers
• Sejlsportsligaen
• Sejlerskolen
• Sejl og studér

SØNDAG
DEN 6. MARTS
I AARHUS

PRAKTIK
Søndag den 6. marts i Aarhus Sejlklub kl. 10.00
Vi giver kaffe, croisant og lidt frokost.
Tilmeld til Nynne så vi ved hvor mange I kommer.
GERNE INDEN 25. februar af hensyn til forplejning.
nynne@sejlsportsligaen.dk, mobil 28 56 51 80

