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KS-Performance
KONCEPTBESKRIVELSE

Vision

 At KS-Performance skaber et inspirerende og engagerende 
udviklingsmiljø for Kerteminde Sejlklubs medlemmer, på tværs af 
alder og grupperinger, men med fokus på udfordrende sejlads.

 Være rugekasse for førende sejlsportsteams f.eks. med henblik på 
sparring og træning for hold som deltager i Sejlsports Ligaen.

Mål og formål

 At signalere Kerteminde Sejlklub som en aktiv og udviklingsorienteret 
idrætsklub med stor rummelighed (både lokalt og globalt er der et 
udtalt behov for at fremvise sejlsport som en aktiv og udfordrende 
idræt).

 At fremme udviklingspotentialet for etablerede og erfarne sejlere, så 
Kerteminde Sejlklub kan fastholde sejlere med et højt niveau.

 At skabe et socialt samlingspunkt for aktiv ungdom, så det ikke kun 
handler om dem der er hurtige på kapsejladsbanen, men også dem 
der gerne vil arrangere (sejlads, fest) og kommunikere (video 
optagelser, PR-opslag, invitationer m.v.).

 At skabe interesse og drømme hos knap så erfarne sejlere.

 At skabe økonomi til langsigtet drift af organisationen via 
medlemsbetaling, sponsorer og firmaevents.

Teams

 Organisations-team som i fællesskab skal opbygge og bemande en 
organisation der kan varetage aktiviteterne for KS-Performance.

 Sejlads-team bestående af både unge og ældre sejlere, så de 
unge kan lære at de ældres erfaringer og så de ældre kan lære af 
de unges hurtighed og nytænkning.

 Ressource-team med ressourcepersoner som kan bidrage med 
viden og arbejdskraft til understøttelse a fKS-Performance  
aktiviteter.
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Organisationsdiagram

Formand

Vedligehold Liga Klubaktivitet Sponsor

Formand

Opgaver og ansvar:

 Sikre bemanding af organisationen

 Sikre økonomi og overholdelse af budget

 Bindeled til Repræsentantskabet i Kerteminde Sejlklub

Vedligehold

Opgaver og ansvar:

 Udarbejde retningslinjer for bådbrug.

 Udarbejde vedligeholdelsesplan.

 Stå for reparation af defekter og skader.

 Skippercertificering

Liga

Opgaver og ansvar:

 Stævneafvikling

 Stævneplan
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Klubaktiviteter

Opgaver og ansvar:

 Udarbejde retningslinjer for bemanding af både.

 Instruktion af nye sejlere

 Booking

 Betaling

Sponsor

Opgaver og ansvar:

 PR

 Sponsoraftaler

 Sponsoraktiviteter

Økonomisk strategi

 Overordnet økonomisk plan skal dække.

 Løbende drift

 Afskrivninger

 Voksenpriser på basis med sejlerskolepriser

 Ungdomssejlere (u/25) ½ pris med KS som sponsor på den resterende 
del.

 Ligasejlere ½ pris, men skal bidrage som ambassadør og instruktør for 
andre sejlere.


