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FORÆLDRE POLITIK FOR JUNIORSEKTIONEN 

Introduktion 

Alt arbejde i Juniorudvalget baseres på frivillig arbejdskraft og ressourcer i form af tid. Det er 
for trænernes og instruktørernes vedkommende vigtigt, at de fleste timer bruges på at 
undervise børnene, og at deres tid ikke ”stjæles” af anden, men dog i allerhøjeste grad vigtig, 
klargøringstid inden vi kommer på vandet. Dette kan kun opnås gennem en indsats fra 
forældrenes side. 

Dette skal ikke forstås sådan, at forældrene absolut skal lægge et vist antal timer i klubregi, 
idet nogle forældre kan være til rådighed få timer, andre væsentligt flere og nogle slet ikke. 
Intentionen med denne forældrepolitik er derfor at give et redskab og beskrivelse af, hvad vi 
som juniorafdeling forventer af engagement fra forældrenes side. 

Formålet er ligeledes at rekruttere nye forældre som trænere/ledere, og at alle nye forældre 
som sejlere føler sig velkomne i klubben og det sociale miljø.  

Det tilstræbes, at forældre så vidt muligt deltager i træningsaftenerne. 

Opgaverne 

De typiske opgaver vi forventer, at forældre deltager i, og som ikke kræver nogen 
forhåndsviden eller forudsætninger indenfor sejlsport, er følgende; 

Ø Assistere ved træningsaftener, såsom at hjælpe børnene med tilrigning eller søsætning 
eller optagning af joller eller andet grej 

Ø Klargøring af følgebåde 
Ø Madordning 
Ø Brovagt 
Ø Medhjælp ved stævner 
Ø Kørsel af trailer med joller til og fra stævner 

 
Kommunikation 

Primær information gives via Facebook gruppen ”Lynæs Junior Sejler”, men også via e-mail og 
sms, samt, ved mere generelle informationer, på lynaes.dk. 

Forældre/værger, der ikke kan være til stede under træningen skal meddele et 
telefonnummer, hvor de i påkommende, tilfælde kan træffes. 

Nye forældre og sejlere 

Nye sejlere og forældre vil blive tildelt en kontaktperson, som informerer om alt det praktiske, 
der vedrører klubben, nye børn, forældre og juniorudvalget specifikt. 

 

 

 


