Referat fra infomøder og workshop i Århus og København om ”Kitefoil Projekt 2019-20”, sept. 2019
Først og fremmest vil vi gerne takke for den gode deltagelse, gode stemning og de mange inputs, som kom
på bordet til infomøder og workshops om ”Kitefoil projekt 2019-20”!
Hermed følger referat og midlertidige konklusioner fra infomøder og workshops om etablering af
udviklingsmiljøer i kitefoil. Vi har valgt at samle inputs og spørgsmål under overskrifter, som spejler sig op
mod de indsatsområder, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) har tilkendegivet at ville støtte med
delfinansiering.
Afslutningsvis i referatet fremgår de næste skridt, vi har valgt at fokusere på.
Vi har noteret os følgende inputs fra infomøder/workshops:
• Nuværende miljøers samlede størrelse
• Etablering af udviklingsmiljøer
o Tilgængelighed
o Rekrutteringsprogram
o Træningssamlinger
o Etablering af klasser
• Uddannelse (ambassadører/instruktører)
• Talent- og elitecentre
• Kommunikation
• Stævner og mesterskaber
DIF har tilkendegivet at yde delfinansiering til følgende indsatsområder:
• Etablering af netværk
• Etablering af konkurrencestruktur
• Ambassadørordning
• Udarbejdelse af aldersrelateret træningskoncept (ATK) for kitesurf
• Uddannelse (instruktører/trænere/kapsejladsledere)
Gennemgang af inputs spejlet mod DIFs og DS’ delfinansieringer:
Nuværende miljøers samlede størrelse:
Det anslås, at der er mellem 100 og 500 personer, som er aktive på kitefoil. Langt færre er aktive i træningseller konkurrencesammenhæng, anslået højest 30.
Etablering af netværk (udviklingsmiljøer):
• Der er behov for synlige aktiviteter og tilbud om at prøve kitefoil, så personer kan stifte bekendtskab
med foil og lære grundlæggende færdigheder inden egen investering. I projektgruppen er vi
opmærksomme på, at tilgængelighed er en forudsætning for at øge antallet af sejlere på kitefoil, og der
er forskellige modeller at arbejde videre med.
•

Der er behov for et rekrutteringsprogram i form af en kampagne. Dansk Sejlunion stiller hjemmeside til
rådighed i projektperioden og udarbejder kommunikationsplan. Kampagne/synlighed om tilbud skal
være bæredygtig efter projektperioden.
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•

Der er potentiale for etablering af regionale udviklingsmiljøer, som er forankret i klubber. Efter
møderne vurderes det, at der er basis for at etablere miljøer i:
o Århus-området
o København-området
o Mobilt på Fyn.
Dansk Sejlunion og Kiteboarding Danmark tager kontakt til klubber, som er relevante, og holder
individuelle møder med plan for afklaringer og opstart.

•

Der er potentiale for regionale/nationale træningssamlinger med fokus på sportslig udvikling
(kapsejlads) af fx en weekends varighed.

•

Der er givet udtryk for, at der er en konkurrencemæssig skævvridning fra high performance udstyr til
foil-udstyr på grundlæggende niveau. I projektgruppen er vi bevidste om forskelle på udstyr, men ser
primært en udfordring i forhold til elementet i stævnesammenhæng og ikke i samme omfang i forhold
til udviklingsmiljøer.

•

•

Etablering af konkurrencestruktur
DM:
Kitefoil er indskrevet i Dansk Sejlunions mesterskabsstatutter. DM i 2020 og fremadrettet arrangeres i
regi af Kiteboarding Danmark jf. DS’ mesterskabsstatutter.
Andre stævner:
Initiativ til andre stævner, som evt. kan udgøre en rangliste, skal afklares med Kiteboarding Danmark.

Ambassadørordning og uddannelse:
• Der blev på begge møder givet udtryk for, at der er behov for kompetencer til at løfte opgaven med at
etablere regionale udviklingsmiljøer. Der er eksisterende tilbud om uddannelse til nybegyndere i
kitesurfing generelt, og der sættes kitefoil-specifikke tiltag i gang henvendt til klubber og kiteskoler,
som Dansk Sejlunion har et samarbejde med.
Talent- og elitecentre:
Udbuddet af muligheder på DS’ Talent- og elitecentre er et eksisterende tilbud. Tilbuddet præsenteres,
efterhånden som projektet skrider frem.
Projektets fase og fremdrift i kommende måneder:
I de kommende måneder arbejdes der videre med at etablere en platform for kommunikation henvendt til
sejlere og klubber. Vi forventer at lancere en plan for en kampagne for projektet medio december, så der er
tid til at planlægge en konkret plan for aktiviteter i den kommende sæson, herunder også vinteraktiviteter.
Vi har et fokus på at afklare muligheder og vilje i relevante klubber.
Vi er meget åbne for inputs og initiativer og ønsker at være i en tæt kontakt med miljøet.
Thomas Jacobsen, Sportschef i Dansk Sejlunion
Jørgen Schubert, Kiteboarding Danmark
Adam Malling, Træner i Talent- og elitecenter øst
Henrik Tang, Konsulent i Dansk Sejlunion
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