MEDLEMSFORDELE

Her er DINE medlemsfordele…
Dit medlemskab af Dansk Sejlunion har en række kontante
fordele for både dig og din klub i form af rabatter og medlemstilbud
– foruden rådgivning, servicetilbud, uddannelse og klubbesøg.

Og her er KLUBBENS medlemsfordele…
Tilbud på bådforsikringer
Som bådejer har du adgang til fordelagtige tilbud på kasko- og ansvarsforsikringer gennem DS Bådforsikring. På kaskoforsikringer modtager du mindst to forskellige tilbud skræddersyet til netop
dine behov, og du får en konkret anbefaling fra en uafhængig forsikringsmægler.

Tursejler-app’en
– et nyttigt værktøj
Med Tursejler-app’en til smartphones og
tablets kan du booke havnepladser, finde
oplysninger om takster og services i havnene, se luftfotos og havnekort. App’en
viser også vej til alle Dansk Sejlunions
cirka 160 gule turbøjer. Tursejler-app’en
er gratis og bliver løbende udbygget.

Rabat på udstyr og
serviceydelser
Gennem Dansk Sejlunion har du adgang
til en række rabatter på udstyr og
service.
Internet til søs. Med et mobilt bredbåndsabonnement fra Net 1 har du
internet med overalt i Danmark – både
på land og på vandet. Plus netadgang i
Norge og Sverige til lokale takster. Net
1-løsninger koster mellem 139 kr. og 259
kr. pr. måned.
Tovværk og splejsninger. Du får 10
procent rabat på kvalitetstovværk
fra Gleistein Ropes samt på professionelle splejsninger. Gleistein Ropes er
Sejlerlandsholdets tovleverandør.
Mols-Linien med rabat.
Klubmedlemmer får 10 procent rabat på
Mols-Liniens færgebilletter. Rabatten
gælder køretøjer (maks. 3500 kg. og
2,95 meter) og trailere. Dog ikke rabat
på Lavpris- og Flex-billetter.
Find din rabatkode på
sejlsport.dk/medlemsfordele.
Juridiske spørgsmål. Dansk Sejlunion
hjælper med svar på juridiske spørgsmål
via en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Bech-Bruun. Bech-Bruun har
desuden kvalitetssikret Dansk Sejlunions
standardkontrakter til brug ved henholdsvis bådhandler, bådreparationer og
fælles bådkøb for flere familier.
Tilbud i sejlershoppen.dk. Som klubmedlem får du rabatter ved køb af
blandt andet bøger i sejlershoppen.dk.
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Kurser og uddannelse
for alle

Forsikring af frivillige og
ansatte

Klubforsikring med store
besparelser

Tilskud til klubaktiviteter

Dansk Sejlunion er landets største udbyder af kurser og uddannelser inden for
fritidssejlads. Alt fra instruktør, træner

Idrættens forsikringer omfatter alle specialforbund og klubber under Danmarks
Idrætsforbund og DGI – således også

DS Klubforsikring er et nyt tilbud, der
dækker sejlklubbens hus(e), indbo og
materiel i tilfælde af brand, tyveri, hær-

Klubber har mulighed for at søge tilskud
fra Dansk Sejlunion til at afvikle sommeraktiviteter eller skolesamarbejder.

og sejlerskoleinstruktør på klubniveau,
over uddannelser som baneleder, dommer
og DH-måler – til sejlerkurser om bl.a.
natsejlads, trim og rig af sejl, førstehjælp, ankring, kanalsejlads (online) og
VHF/SRC (online). Se kursusoversigt med
tilmelding på mit.sejlsport.dk.

alle medlemsklubber i Dansk Sejlunion.
Via forsikringsselskabet Tryg er din klub
automatisk dækket af fem kollektive
forsikringer, der knytter sig til foreningsaktiviteter:

værk mv. Klubbens forsikringsbehov
bliver tilpasset i samarbejde med en forsikringsmægler, der varetager klubbens
interesser. Det sikrer en forsikringspakke skræddersyet til klubbens behov.
De foreløbige erfaringer viser, at flere
klubber har opnået store besparelser
gennem DS Klubforsikring.

Kontakt en klubkonsulent for mere information.

SEJLER fire gange årligt
Medlemsbladet SEJLER sendes fire
gange årligt til alle husstande med
mindst ét medlemskab af en klub i Dansk
Sejlunion. SEJLER fokuserer primært på
tur, oplevelse, klubliv, frivillighed og
guides for bådejere.

Rådgivning og service
Klubber og sejlere har altid mulighed for
at kontakte Dansk Sejlunions sekretariat
med spørgsmål. Eksempelvis om vedtægter, klubadministration, forsikringer,
tilskudsmuligheder, kommunikation, lovgivning og rammevilkår. Find kontaktinformationer på sejlsport.dk/kontakt.

Kapsejlads og målerbreve
Dansk Sejlunion sikrer, at kølbådssejlere på tværs af klubber og klassser kan
sejle kapsejlads på fair og lige vilkår.
Det sker ved at udvikle og administrere DH-målereglen, herunder udstede
målebreve. Fra 2015 udsteder Dansk
Sejlunion også målebreve efter ORCi.

Ansvarsforsikring. Dækker det erstatningsansvar, som klubben og dens frivillige og ansatte kan pådrage sig. Hvis fx
en træner er skyld i, at en sejler kommer
til skade eller er skyld i en skade på sejlerens udstyr, så er træneren dækket via
klubbens kollektive ansvarsforsikring.
Arbejdsskadeforsikring. Dækker, hvis
en af klubbens frivillige eller ansatte
pådrager sig en arbejdsskade eller bliver
ramt af en erhvervssygdom, der knytter
sig til arbejdet i klubben. Eksempelvis er
en træner dækket, hvis han/hun kommer
til skade under udførelse af trænerjobbet.
Psykologisk krisehjælp. Dækker, hvis
personer i eller omkring klubben involveres i en alvorlig hændelse, fx et ulykkestilfælde.
Idrætsrejseforsikring. Dækker klubbens medlemmer (udtaget af klubben)
samt trænere og ledere, når de er på
foreningsrejser til udlandet.
Retshjælpsforsikring. Dækker klubbens omkostninger i forbindelse med en
retssag.

Konsulenter på klubbesøg
Rådgivning om aktiviteter, frivillighed og
udvikling i sejlklubberne er en af Dansk
Sejlunions vigtigste opgaver. Dansk
Sejlunions sejlsadschef, sportschef,
talentudvikler, ATK-mentortrænere og
i særlig grad de fire klubkonsulenter er
året igennem på klubbesøg rundt i hele
landet. Enhver klub, der søger sparring og
rådgivning, har mulighed for et klubbesøg
fra Dansk Sejlunion.

TORM-trailere med surf,
SUP og Feva’er
Dansk Sejlunion har seks TORMaktivitetstrailere, som klubber kan
låne gratis fra april til oktober. Fire af
trailerne indeholder kajakker, SUP’er og
windsurfboards – tre af hver – plus 16
våddragter og svømmeveste. To trailee
rummer to Fevajoller, inklusiv fok, storsejl og gennaker. Trailerne bookes via
sejlsport.dk.

Klubrabat på standere
Dansk Sejlunion har en aftale med
Langkilde & Søn (LS Flag), som giver
medlemsklubber 20 procent rabat på
listeprisen, når de bestiller standere til
klubben.

Køb/Leasing af J/70’ere via
DS Klubfinans
DS Klubfinans er en ny ordning, der giver
klubber adgang til at købe/lease Dansk
Sejlunions anbefalede klubbåd, J/70, på
favorable vilkår.

Rentefri klublån til bådkøb,
udstyr og byggeri
Klubber har mulighed for at låne op
til 75.000 kr. rentefrit gennem
DS Lånefonden til køb af klubbåde,
trænerbåde mv. plus øvrigt udstyr og
materiel. Der er også mulighed for at
søge om et DIF rentefrit lån til nybyggeri,
udvidelser eller moderniseringer, beløbsgrænsen er normalt 75-100.000 kr.
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