Hvordan rekruttere og beholde optimistjolleseilere i
foreningene?
Av Margit Gyllenhammar-Wiig, breddeansvarlig NOK
Det var rekordmange seilere på Gardasjøen i Italia i påsken i år. Det synes som
optimistjolleseilingen er i medvind.
Men for mange av de små seilforeningene i Norge er det mye arbeid som skal til for å
rekruttere nye optimistjolleseilere om dagen. Det er i stor konkurranse med andre
idretter og aktiviteter barn kan velge mellom.
Norsk optimistjolle klubb ønsker å dele kunnskap og erfaring på «beste praksis» når
det gjelder å rekruttere og beholde optimistjolleseilere.
NSF hadde en spørreundersøkelse i 2014 til foreningene med blant annet dette. Vi har også
spurt noen foreninger å dele sine erfaringer. Vi deler det vi har fått til nå her, men håper flere
vil komme med sine erfaringer til oss som vi kan dele videre. Herved oppfordrer vi til bidrag!
Jeg har selv min erfaring som jolleseiler i Tønsberg seilforening på 70 og 80-tallet og nå 3 år
som seilforelder i Sandefjord seilforening.
Noe som mange trekker frem som en suksessfaktor er å skape et godt miljø for
seilforeldrene, spesielt de nye som kommer til. I Sandefjord seilforening har det også vært
populært å få være med ut å se på seilingen for foreldrene.
Hovedfokus i Sandefjord har vært:





Å få artikler i avisene før nybegynnerkurs – lage stoffet selv og sende inn.
Spre budskapet via Facebook.
Lav treningsavgift.
Båter til utlån eller leie.

Beholde seilerne videre fra nybegynner:




Subsidiering av regionale regattaer.
Sosiale aktiviteter for barn og voksne.
Seileleir i juni for mengdetrening.

Andre tiltak som foreningene har skrevet i NSF sin undersøkelse (2014) er for rekruttering:












Annonsering på skoler 4-6 trinn (post i sekk).
Deltakelse på allidretts-arrangement (Barneidrettens dag).
Aktivitetsdager gjennom året i tillegg til egne seiltreningsdager.
Investering i egne joller slik at terskelen for å starte er lavest mulig.
Sommerleir f.eks. Gøy på Vannet.
Tre uker seilskole hver sommer, alle deltagere blir kontaktet i ettertid.
Fokus på at det skal være moro å seile.
Bygge et godt miljø blant barna og jolleforeldrene.
Tilrettelegge for hensiktsmessig lagring av båter og utstyr.
Innkjøp og utstyr av nytt materiell, herunder bedre følgebåter. Rimelig leie av
nybegynner optimistjoller. De skal være i god stand.
Stor gruppe motiverte trenere som vi følger opp gjennom året både sosialt og faglig.
















Evaluering (Quest back) til alle foreldre til nybegynner optimistbarn, både etter
introduksjonsdag, og etter endt sesong. Dette for å se hva vi kan gjøre enda bedre til
neste år.
Økt fokus på kvalitet i tilbudet til barna.
Økonomisk støtte til de som deltar i utenbys regatta.
Årlig sjøsportdag for 6. trinn på den lokale barneskolen. Alle får prøve jolleseiling (og
kajakkpadling).
Årlig sjøsportkveld for bygdas ungdomsklubb, med prøving av jolleseiling og
kajakkpadling.
Har anskaffet 10 klubbeide tørrdrakter i aktuelle størrelser for disse aldersgruppene,
for å redusere eventuell engstelse for å havne i vannet, og gjøre kullseiling til bare
moro også for absolutte nybegynnere.
SYNLIGGJØRING som: Facebook, utdeling av flyer til seilbåter på faste
bryggeplasser i distriktet og på skoler, kontakt med media for omtale av våre
aktiviteter, deltagelse på "byfester" med båter og seilere for å vise oss frem. SPRE
KUNNSKAP ved kursvirksomhet for barn og voksne, samarbeid med ungdomskolen
ifm. valgfag, vi tar undervisningen innen seiling, de får prøve brett, 2 manns og
enmanns jolle.
Seiling i aktivitetsskoletiden kl 15.00-17.00
Mer aktiv ut i skolene og legge til rette slik at vi ikke har frafall på de som har seilt
noen år, og gjøre seilingen mer spennende og konkurranser i foreningen slik at de
finner det spennende og fortsette.
Langsiktig arbeide med aktiviteter som barn og unge setter pris på. Vi satser på
bredden og at det skal være moro.

Hva kan foreningen gjøre for å beholde flere? (NSF, 2014)
















Utdanning av trenere.
Bedre struktur ifm. informasjon til foreldre.
Mer involvering av foreldre.
Finne ut av hvordan vi kan vinne konkurransen med alle andre fritidsaktiviteter.
Holde kurs som interesserer.
Vi har svært mange på nybegynnerkurs. Mange faller fra etter en sesong. Det er
mange grunner, dels konkurranse med andre aktiviteter, noen likte ikke seile/ble
redde, foreldre synes det er mye å følge opp, dyrt å kjøpe jolle for VK osv.
Sliter med overgang fra Optimist - foreningen har kjøpt inn to RS-Feva - er i ferd med
å utvide til 4.
Tilby annen sosial aktivitet.
Tilby en jolleklasse som rekrutterer og opprettholder interessen. Vi har i dag Optimist,
RS Feva og deretter er det Yngling og Melges24. Vi mangler noe for tenåringer.
Vi har diskutert dette mange ganger de siste årene. Så lenge du ikke får på plass
mange nok "foreldreressurser" blir det for tungt å dra foreningen videre, og interessen
hos de få som har sørget for å holde skuta flytende vil gradvis avta.
Mer sosiale aktiviteter.
Kurs og opplæring.
Sette inn tiltak for å engasjere foreldrene, selvfølgelig dugnad, men like viktig er å få
foreldrene til å trives slik at de blir pådrivere når barna har dårlige dager. Tenker på å
gjøre foreningen til en sosial møteplass der man faktisk har lyst til å tilbringe tid, selv
om man ikke seiler selv.











Det er de nest beste og dårlige som faller fra. Konkurransen med andre aktiviteter er
stor, og seiling er en nisjeidrett, og kostbar for dem som satser. Tilby tilstrekkelig
ledere og trenere som er like mye miljøskapere som trenere. Det er den kollektive
glede som skaper enere og resultater.
Vi prøver å holde på seilerne gjennom vinteren ved å ha barmarks-/basistrening. Vi
har også treningssamarbeid med naboklubb.
Skape et mer tilpasset treningsmiljø for ungdom, vekke interesse for seiling.
Sette ned medlemsavgiften. Det er dog viktigst med et tilbud til de yngre, og det må
finansieres. Videre så er det ikke oppfattet som dyrt å være medlem om man benytter
tilbudene.
Vi tror på et mer allsidig opplegg - enn kun Optimist. Feva, brett og stor båt - i tillegg
basis læring i Optimisten - bør alle være del av de første skritt mot et langt liv. Feva
og brett virker trolig mer attraktivt for enkelte unge. Vi har vurdert å kjøre
nybegynnerkurs på høsten i tillegg til på våren - for totalt mer aktivitet. Vi vil la flere
ungdommer - med seilerfaring - fungere i trener rollen.
Vi har iverksatt trenerkurs til de som har planer om å gi seg som aktive seilere. I
tillegg har vi lagt opp til et fritt utlån av Tomannsjollene til "fritidsseiling".

