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FOR FEM ÅR siden kørte der 
en kampagne, der blev kaldt 
Kysten, der bl.a. fortalte om 
kommunens 30 km. kyst. En 
af annoncerne var i de lands-
dækkende medier. Det var et 
billede af en badebro og et 

tomt hav, hverken menne-
sker eller både – teksten lød: 
Her sker ikke en skid. Det er 
perfekt. Det har provokeret 
mig mange gange, når jeg 
tænker på det signal, der 
blev sendt. 

Så hvordan kunne det æn-
dres? Ja, når jeg arbejder 
med talenter og talentudvik-
ling, handlede det om at se 
muligheder for at få unge 
sejlere til at bruge havet til 
træning i større stil. Næste 

Det sejler 
- talenter på dybt vand! 
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Allan Jørgensen blev i 
2003 konsulent for be-
vægelse og sundhed på 
børne- og ungeområdet 
i Helsingør. I 2009 blev 
han leder af Idrætslin-
jen, og er i dag eliteko-
ordinator og varetager 
kommunens aftale med 
Team Danmark.

skridt var så at blive klogere 
på sejlsportens muligheder 
i Helsingør for de unge.

DET BETØD, AT jeg for lige 
knap tre år siden tog kontakt 
til Dansk Sejlunion og 
spurgte om jeg kunne kom-
me med landstræneren ud 
på vandet og se, hvordan der 
trænes med de bedste sejle-
re. Så efter skippermøde i 
klubhuset tog jeg med dan-
ske landstræners båd i van-
det ud for Kronborg, hvor 
Dansk Sejlunion havde ar-
rangeret Olympisk Bøl-
gecamp. Nogle af landets - 
også verdens bedste sejlere 
trænede ”starter” i 49’er. 

Udfordringen for sejlerne 
var at time det således, at bå-
den havde god fart, når star-
ten gik. Spændende at se ar-
bejdet med at placere båden 
optimalt i forhold til vind, 
strøm, bølger, tiden og start-
linjen.  Sejlerne blev i den 
grad målt på at tage de rig-
tige beslutninger i situatio-
nen. Vores base i den week-
end var Helsingør Sejlklubs 
lokaler, hvor de første kon-
takter til en af de lokale klub-
ber blev skabt.

EFTER FLERE FORSØG og 
møder med enkelte klubber 
blev de første sejlere optaget 
på Helsingør Eliteidræts 

Akademi eller Idrætslinjen. 
En søndag i oktober 2017 
samlede Dansk Sejlunion og 
jeg syv klubber i Helsingør 
Sejlklub. Det var Espergær-
de Sejlklub, Snekkersten 
Skotterup Sejlklub, Ålsgårde 
Surf og Sejlklub, Hornbæk 
Sejlklub Nivå Bådelaug, 
Sletten Bådeklub og Helsin-
gør Sejlklub. Altså også gode 
klubber i vores nabokom-
mune Fredensborg.

Vi talte om træningsmil-
jøer og så på mulighederne, 
der er mellem klub, special-
forbund og kommune, for at 
hjælpe med at styrke ram-
men omkring de unges hver-
dag. Vores klubber vil det 
gerne - og sætter sig ud over 
egne interesser for at skabe 
talentmiljøer i fællesskab. 
Der er nu et samarbejde på 
tværs af nogle af klubberne 
omk ring junior-ung-
domsjolletræning, hvilket 
både Dansk Sejlunion og 
Helsingør kommune ser 
som et meget positivt tiltag, 
for at skabe et talentmiljø, 
som kan vokse i fremtiden. 
Det er rigtig stærkt af klub-
berne!

I HELSINGØR KOMMUNES 
nye 4-årige aftale med Team 
Danmark har vi under sær-
lige indsatsområder og ud-
viklingsprojekter aftalt, at vi 
skal skabe et talentudvik-
lingsmiljø indenfor sejlsport 
i samarbejde med Dansk 
Sejlunion og lokale klubber. 
Så for at det skal blive ved go-
de hensigter og snak, sam-
lede vi omkring 30 forældre 
og sejlere i Snekkersten 
Skotterup Sejlkub for 14 da-
ge siden. Dansk Sejlunion 
var der igen for at støtte næ-
ste skridt, hvor vi har over-
gået alle forventninger med 
8 nye sejlere, der begynder 
på Idrætslinjen i august 
2018. 

Så når vi nu ser ud over 
vandet om morgenen, vil vi 
fra august 2018 have disci-
plinspecifi k træning i sejl-
sport, som et af vores mange 
træningssteder i kommu-
nen. Det glæder vi os til – så: 
Her sker en masse. Det er 
perfekt!


