
 

Stillingsbeskrivelse "Klubkoordinator Sejlsport" 

 

Som det første sted i Danmark igangsatte Helsingør kommune og syv sejlklubber i 2018 et 

samarbejde der med støtte fra Team Danmark giver talentfulde unge sejlere mulighed for træning 

i skoletiden. 

Sejlere der er optaget på Idrætslinjen eller Helsingør Eliteidræts Akademi har disciplin-specifik 

morgentræning to gange ugentligt i tidsrummet 7.00-10.00. Herudover ordinær træning i 

sejlklubberne flere gange ugentligt samt kapsejladsstævner i weekender og ferier. 

Morgentræningen udgår fra Snekkersten Havn, hvor undervisningslokaler, følgebåde og øvrige 

faciliteter stilles til rådighed. 

Til støtte og videreudvikling af dette nye talentudviklingsmiljø oprettes en klubkoordinator-

funktion med følgende opgaver. 

 

Klubkoordinatorens arbejdsopgaver 

Lokalt for 

 Sejlerne: Tæt dialog med de enkelte sejlere i forhold til logistik, trænere og udstyr ved 
deltagelse i nationale og internationale stævner. 
Koordinering af relevant udstyr til træning på tværs af klubberne for sejlerne. 
 

 Klubberne: Løbende tilstedeværelse og formidling i alle 7 sejlklubber med information og 
praktisk støtte til nye sejlere og familier der har interesse i talentudviklingsmiljøet.  
Oplæg for og dialog med sejlklubbernes bestyrelser om strategi for junior- og 
ungdomssejlere, og fælles interesseområder mellem klubberne. 

 

 Kommunen: Formidling af sejlsport og klubbernes tilbud til nye målgrupper, skoler, 
ungdomsuddannelser m.v.  
Styrke samarbejdet mellem klubberne og Idrætslinien / HEA 

Regionalt 

 I samarbejde med de øvrige sejlklubber i Øresund (KDY Rungsted, Vedbæk, Skovshoved og 

Hellerup) at organisere fælles træningslejre og sejlsportsstævner. 

Nationalt  

 Etablere tæt samarbejde med Dansk Sejlunion og Team Danmark om sportslig og 

økonomisk udvikling af sejlsport i Nordsjælland. 



 
 

Arbejdstid og sted 

Koordinator-funktionen udgør 15 timer ugentligt, og vil få ”base” i Snekkersten Skotterup Sejlklub.  
Det tilstræbes at koordinatoren har mødetid der overlapper morgentræningen tirsdage og 
fredage, hvorved den daglige kontakt til alle sejlere, trænere og forældre sikres. 
 

Kvalifikationer 

Ansøgeren bør have kendskab til / erfaring med sejlsport og konkurrencesejlads. Det er endvidere 
vigtigt at have erfaring med foreningsarbejde, fundraising og have evner for at samarbejde med 
alle niveauer fra unge sejlere til beslutningstagere i større organisationer. 
Ansøgeren skal trives med en arbejdsfunktion der vil være i løbende udvikling, hvor der også stilles 
krav til gode formidlingsevner, da der er tale om et pilotprojekt.  
Det er en fordel at have lokalkendskab. 
 

Ansættelsesforhold 

Koordinatoren ansættes af Snekkersten Skotterup Sejlklub og referer til Helsingør Talent & Elite 

samt bestyrelsen for Snekkersten Skotterup Sejlklub.  

 

Tiltrædelsestidspunkt 

Koordinator-funktionen ønskes besat snarest muligt 

Ansøgningerne kan stiles til Formand Sven Riber på formand@sssejlklub.dk 
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