Nye sejlere på vandet
Et fælles projekt mellem Mariager Sejlklub og skolerne i Mariager
Projektet er iværksat med det formål at få unge familier og unge mennesker
med lyst til oplevelser på vandet med ind i et forløb af teoretisk og praktisk uddannelse som grundlag for et kommende sejlerliv.
Projektet styres af et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Sejlklubben
og skolerne i Mariager.
Visionerne med projektet:
•
•
•
•

Skabe rammerne for oplevelser og læring i naturlig og sikker adfærd på
og omkring fjorden
Give unge familier mulighed for at prøve sejlerlivet med instruktion fra
erfarende sejlere
Give eleverne på skolerne en indholdsrig oplevelse af naturen og livet på
vandet
Stille de nødvendige faciliteter til rådighed og tilbyde uddannelse til de
nye sejlere

De fysiske faciliteter til projektet er skabt som følger:
•

•
•
•

Der er tre Albin Ekspres kølbåde til rådighed for projektet, de to både er
købt af Sejlklubben og den ene båd er købt af en repræsentant for skolerne.
Sejlklubbens samlede investering udgør ca. 125.000 kr.
Herudover er Sejlklubbens forskellige joller (optimist joller, Europa joller, 405 joller og en 29er) til rådighed, når det bliver relevant.
Bådene er ansvars og kaskoforsikret igennem Sejlklubbens forsikring i
FIRST.
Personforsikringen er sikret via Sejlklubbens medlemskab i Dansk Sejlunion
Sejlklubben stiller bådpladserne til rådighed uden pladsleje, herunder
pladser til vinteropbevaring, inklusive bådstativer.
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•
•

•
•

Sejlklubben betaler vedligeholdelsesomkostningerne, idet arbejdet kan
være en del af læringen for de familier og unge der deltager i projektet.
Sikkerhedsudstyr i form af redningsveste, sejlerdragter, redningsliner
og redningskranse, håndholdt VHF udstyr m.m. er anskaffet af Sejlklubben med støtte fra Tryg Fonden og Sparekassen Danmark Fonden.
Sejlklubben betaler for efteruddannelse af Sejlklubbens medlemmer der
fungerer som instruktører i projektet
Deltagerne i projektet skal være medlemmer i Sejlklubben og betale for
deltagelse i undervisningen og leje af bådene.
betalingen tilfalder Sejlklubben.

Projektets opstart/udvikling er som følger:
•
•

Skema for brug af klubbåden til træning og uddannelse i hverdagene fra primo april til
medio oktober, bortset fra sommerferien
Mariager skole forventes at indgå i planerne efter sommerferien

Mandag
Kl. 13.30 – 16.30
Mariager Efterskole 3 både

Kl. 17.00 – 19.30
MAS sejlerskole
2 til 3 hold i 3
både

•

Tirsdag

Onsdag
Kl. 8.00 – 16.00
Forbeholdt dagsaktiviteter for firmaer/institutioner
mv.
Kl. 17.00 – 19.30
KL. 17.00 – 21.00
MAS sejlerskole
Forbeholdt til aften
2 til 3hold i 3 både kapsejlads for MAS
medlemmer samt
sejlerskoleelever

Torsdag
Kl. 13.30 – 16.30
Mariager højskole
3 både

Kl. 17.00 – 19.30
MAS sejlerskole
2 til 3hold i 3 både

Fredag, lørdag og søndag kan bådene lejes af kyndige sejlere efter aftale med Samarbejdsudvalget, det gælder både medlemmer og sponsorer.

Pris for deltagelse i sejlerskolen:
•

Udover medlemskab af Sejlklubben, så koster det kr. 800,00 pr. forløb
(ca.10 sejlerdage)

Bookning af bådene:
•

Bookning af bådene foretages på Sejlklubbens hjemmeside og kræver
medlemskab af Sejlklubben samt kendskab til bådene, udstyret og sikkerhed.
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Udlejning af klubbådene er som følger:
•
•

Priser på leje af bådene i 2022, Priserne er fastsat ud fra relationer til
Projektet og Sejlklubben.
I sommeren 2022 kan bådene lånes enkelte gange af godkendte brugere til onsdags kapsejlads som inspiration til at deltage i projektet.

Pris pr. båd
Medlem af MAS
med brugerlicens
Sponsorer
Virksomhed/Inst.

Pr. time u/instruktør
Kr. 50,00*

Pr. time m/instruktør

Pr. dag (12 timer) Pr. dag (12 timer)
u/instruktør
m/instruktør
Kr. 400,00*

Kr. 125,00*
Kr. 300,00*

Kr. 300,00
Kr. 550,00

Kr. 1.000,00*
Kr. 2.400,00*

Kr. 2.400,00
Kr. 4.400,00

*Kræver

godkendelse af samarbejdsudvalg. Bruger af båden skal være bekendt med bådene, udstyret og sikkerhed.
• Priser på teoretisk dueligheds kursus i 2021-2022:
MAS medlemspris Kursusgebyr kr. 300 + Duelighed.dk kr. 195 + materialer
Øvrige
Kursusgebyr kr. 800 + Duelighed.dk kr. 195 + materialer
Elever byens skoler Kursusgebyr kr. 400 + duelighed.dk kr. 195 + materialer

Sponsorering af klubbåd:
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Område for sponsorering af klubbåde er 2/3 af fribord på begge sider (4 områder) samt begge sider af sejlet, samme sponsor. (se nedenfor)

Sponsorområder

Pris for område i sejl (begge sider)
Pris pr. område på fribord

Kr. 12.000 pr. år i min. 3 år
Kr. 6.000 pr. år i min. 3 år.

Eksempel på skolernes betaling for brug af bådene:

Mariager Efterskole (som sponsor)
Leje af 2 både 12 mandage forår/efterår i 3 timer u/instruktør

kr. 9.000,00

Leje af 2 både 2 onsdage forår/efterår i 3 timer u/instruktør

kr. 1.500,00

Leje af 2 både 2 hele dage forår/efterår

kr. 2.000,00
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Sponsorat/reklame i sejl eller på fribord

kr. 12.000,00

I alt

kr. 24.500,00

Ikke som sponsor

Leje af 2 både 12 mandage forår/efterår i 3 timer u/instruktør

kr. 21.600,00

Leje af 2 både 2 onsdage forår/efterår i 3 timer u/instruktør

kr. 3.600,00

Leje af 2 både 2 hele dage forår/efterår

kr. 4.800,00

I alt

kr. 30.000,00
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