BLIV SEJL SIKKERT-AMBASSADØR
Lige nu søger vi Sejl Sikkert-ambassadører, der på frivillig basis vil være med til at sætte fokus på
sikkerheden på havet og i havnen. Personer, der næres af den friske luft og fritiden på vandet,
og som vil engagere sig i at udbrede kendskabet til de fem sejlråd, bl.a. ved at sætte sikkerhed
på dagsordenen i den lokale klub eller havn. Hvis du kan se dig selv i dette, er du formentlig den
oplagte ambassadør i din klub eller på din havn.
Sejl Sikkert-ambassadørens opgaver
Melder du dig som ambassadør, vil du helt konkret få følgende opgaver:
Du bliver kontaktperson for indsatsen i dit lokalmiljø. Du vil fx modtage plakater
og andet materiale til at hænge op eller dele ud på din havn eller i din klub.
Du bliver inviteret til at deltage i vores arrangementer for ambassadører i hele landet, hvor
du bliver opdateret på det nyeste inden for sikkerhed på havet. Samtidig får du
mulighed for at være en del af et netværk med de øvrige ambassadører.
Du bliver inddraget i udviklingen af ambassadør-rollen, da du i høj grad selv er med
til at bestemme, hvad du vil sætte i værk som ambassadør.
Du bestemmer selv, om du vil stable arrangementer på benene eller blot stille viden om sikkerhed
til rådighed ved at dele kampagnens materialer ud. Du skal ikke være bange for at løbe tør for
ideer. Vi stiller et idékatalog til rådighed, og du vil modtage nyhedsbreve, hvor vi formidler andre
ambassadørers erfaringer og initiativer.
Derudover har Sejl Sikkert-indsatsen et antal sikkerhedsinstruktører tilknyttet, og som ambassadør kan du invitere dem til at gennemføre foredrag og demonstrationer i din klub eller din havn.
Startpakke og sejludstyr til dig
Melder du dig som ambassadør, får du tilsendt en startpakke med materialer til uddeling og
ophængning i din klub eller i din havn. Det er plakater, postkort med konkurrencer, klistermærker
og artikel til brug i dit klubblad, hvis I har sådan et. Der vil være lækkert sejludstyr til dig og et
idékatalog med inspiration til din indsats. Og så vil du blive en del af vores ambassadørnetværk,
hvor du kan møde andre ambassadører til faglige arrangementer og idéudveksling.
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil høre mere, kan du også ringe til Karin Andersen i Søsportens
Sikkerhedsråd på telefon 72 19 62 12.
Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert.

Læs mere på sejlsikkert.dk

Ja, jeg vil gerne være Sejl Sikkert-ambassadør

Navn

Adresse

Postnummer og by

Telefon

E-mail

Er du mest lystsejler
eller lystfisker

Havn

Evt. tillidshverv i havn

Evt. klubnavn
og antal klubmedlemmer

Evt. tillidshverv i klub

Tilmeldingsoplysningerne kan også sendes til:
info@soesport.dk
Søsportens Sikkerhedsråd
Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby

