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Ordensreglement for Ungdomsafdelingen 
Godkendt af SSF Bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 20. juni 2019 

Ungdomsafdelingen er en skole.  

Ungdomsafdelingens medlemmer skal følge foreningens vedtægter og reglementer samt 
ordensreglementet for ungdomsafdelingen.  

Ordensreglementet fastsættes af ungdomsudvalget og godkendes af Sundby Sejlforenings bestyrelse.  

 

§ 1  
Ungdomsafdelingen er hjemmehørende i Det Maritime Ungdomshus (DMU) for enden af havnens nordre 
mole mod vandet.  

§ 2  
Ungdomsafdelingens medlemmer er i alderen 8 – 25 år (herunder juniorer 8-19 år hhv. ungseniorer 19-25 
år), interesserede i at lære at sejle og kan svømme minimum 200 m.  
Medlemskab som ungsenior kræver aktiv deltagelse i ungdomsafdelingen.  

§ 3  
Ungdomsafdelingens trænere har en ren børneattest og er medlem af Sundby Sejlforening eller en sejlklub 
under Dansk Sejlunion og godkendt af ungdomslederen.  

§ 4  
Førere af afdelingens følgebåde er indehavere af duelighedsbevis for fritidssejlere.  

§ 5  
Sejlsæsonen løber fra ca. 1. maj til ca. 30. september, hvor der primært undervises i praktisk sejlads.  
Vintersæsonen løber fra ca. 1. oktober til ca. 30. april, hvor der primært undervises i tovværk, søvejsregler, 
kapsejladsregler og anden teoretisk undervisning indenfor det maritime område.  
Vintersejlads kan aftales, hvilket kræver brug af sejlertøj til vinterbrug.  

§ 6  
Sikkerhed:  

• Der skal bæres redningsvest ved færdsel omkring slæbested og havnens faste og flydende broer.  

• Der skal bæres redningsvest under sejlads.  

• Der skal bæres sejlertøj afstemt efter vejret.  

• Der skal ydes beskyttelse mod solen f.eks. ved brug af solcreme, kasket, medbragt og fyldt 

drikkedunk m.v.  

• Der skal foreligge kontaktoplysninger på forældre, værge eller tilsvarende inden sejlads kan finde 

sted.  

• Ved ankomst skal alle indskrive sig i logbogen.  

• Træningen/området omkring ungdomshuset må først forlades efter kontakt til træner og/eller 

brovagt.  

• Der afholdes svømmeprøve og kæntringsøvelser mindst én gang årligt.   
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§ 7  
Undervisningsforløb:  

• For ungdomsmedlemmer mellem 8-14 år:  

Der startes med at lære at sejle i optimistjolle. Træneren vurderer, hvornår der eventuelt kan skiftes til 
anden klasse, større 1-mandsjolle, 2-mandsjolle eller kølbåd.  

Ved siden af de praktiske timer på vandet, undervises i de teoretiske ting vedrørende sejlads samt 
vedligeholdelse af joller og både.  

• For ungdomsmedlemmer over 14 år:  

Ungdomsmedlemmet vælger selv om oplæringen i at sejle, skal foregå i jolle eller kølbåd.  

Det er en målsætning at alle ungdomsmedlemmer består praktisk og teoretisk duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere, hvilket kun kan erhverves i ungdomsafdelingens kølbåde (p.t. Ynglinge).  

Det er ligeledes en målsætning at alle ungdomsmedlemmer stifter bekendtskab med kapsejlads og tilbydes 
mulighed for at deltage i kapsejlads i ungdomsafdelingens fartøjer.  

Ellers foregår det fuldstændigt som med de yngre sejlere.  

§ 8  
Som medlem af afdelingen forventes følgende:  

• At ungdomsafdelingens ordensreglement overholdes.  

• At der er lyst til at lære at sejle og være en god kammerat.  

• At brug af mobiltelefon m.m. under træning og vinterundervisning ikke finder sted. Ved 

længerevarende arrangementer afleveres medbragte mobiltelefoner, tablets m.m. til trænerne.  

Ved særlige forhold kan brug af mobiltelefon aftales mellem medlemmet, dennes forældre/værge og 
træner.  

• At der mødes til aftalt tid og sendes besked/afbud, hvis man bliver forsinket/forhindres i at deltage.  

• At der deltages i klargøring og vedligeholdelse af joller og kølbåde.  

• At der deltages i tilrigning og afrigning før og efter praktisk træning og anden sejlads i 

ungdomsafdelingens joller eller kølbåde. 

• At der deltages i praktisk og teoretisk undervisning.  

• At man, når der er modtaget undervisning, og man er blevet dygtig nok, medvirker i undervisningen 

af nye sejlere i ungdomsafdelingen.  

• For ungseniorer (mellem 19 og 25 år), er det en nødvendighed, at der undervises eller på anden 

måde deltages med nødvendigt arbejde for afvikling af afdelingens aktiviteter.  

• Medlemmer kan blive hjælpetrænere eller førere på Ynglinge fra de er fyldt 16 år. Førere på 

afdelingens Ynglinge skal være indehavere af duelighedsbevis for fritidssejlere. 

Hjælpetrænere godkendes af trænere og ungdomsleder.  
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§ 9  
Rygning:  

• Afdelingen er røgfri dvs. al rygning foregår udenfor afdelingens område, hvilket også gælder 

slæbested, flydebro, følgebåde, joller og Ynglinge.  

• Medlemmer under 18 ryger ikke under deltagelse i afdelingens arrangementer. Dette gælder også 

arrangementer, som afholdes udenfor foreningens område.  

§ 10  
Alkohol:  

• Afdelingen følger lovgivningen på området.  

• Medlemmer mellem 16 og 18 år aftaler eventuel indtagelse af alkoholiske drikke med 

forældre/værge.  

• Medlemmer som er beruset eller har tømmermænd kan ikke være fører af en af sejlforeningens 

fartøjer.  

§ 11  
Indtagelse af andre berusende eller euforiserende stoffer er ikke tilladt.  

§ 12  
Overtrædelse af paragrafferne 9, 10 og 11 medfører udelukkelse fra deltagelse i afdelingens 
arrangementer.  
Udelukkelsens længde kan variere afhængig af overtrædelsens karakter.  

Sker overtrædelserne under ture/arrangementer udenfor sejlforeningen, sendes medlemmer under 18 år 

hjem på forældres/værges regning. Hvis medlemmet er over 18 år, sker det for egen regning.  

§ 12  
Håndtering af børneattester:  

• Afdelingen følger gældende lovgivning på området.  

• Afdelingens håndtering af børneattester følger retningslinjerne udstukket af Danmarks 

Idrætsforbund og Dansk Sejlunion.  

• Sejlforeningens formand indhenter samtykkeerklæring og børneattest for afdelingens kommende 

trænere, hjælpere m.m. samt for eksisterende trænere og hjælpere efter 1 års fravær fra 

afdelingen.  

• Sejlforeningens formand indhenter samtykkeerklæring og børneattest for ungdomslederen, 

såfremt denne er ny i afdelingen eller har været inaktiv i afdelingen i et år.  

• Eventuelle oplysninger ang. børneattester slettes ved udmeldelse af sejlforeningen eller afdelingen 

samt efter 1 års fravær fra afdelingen.  

De indhentede oplysninger er fortrolige og behandles efter gældende lovgivning for håndtering af 
persondata. Oplysninger håndteres derfor kun af sejlforeningens formand og ungdomsleder. 
 


