Rekruttering af ambassadører til Sejl Sikkert projekt
Hej Alle
Så er vi kommet videre i vores Sejl Sikkert projekt, og vi skal til at rekruttere lokale Sejl Sikkertambassadører i havnene, som har lyst til at udbrede budskabet om sikker adfærd til søs. Målet er
at højne sikkerhedskulturen blandt fritidsfiskerne, så de bliver mere bevidste om de fem sejlråd og
begynder at følge rådene. Det skal vi have nogle egnede ambassadører til at hjælpe os med.
Nedenfor er en beskrivelse af den type person, vi leder efter og en beskrivelse af opgaverne, som
han/hun skal udføre: Sejl Sikkert-ambassadøren Ambassadøren skal på frivillig basis være med til
at påvirke fritidsfiskere til at efterleve de fem sejlråd. Derfor skal han være tilknyttet miljøet
omkring havnene fx i sejl- og fiskeriklubber/foreninger/bådlaug og i udstyrsbutikker. Det er vigtigt
at understrege, at det er en positiv funktion, som ambassadøren får, og den ”løftede pegefinger” er
ikke vejen frem.
Hvem er egnede ambassadører? Der kan være mange forskellige typer af ambassadører – det
vigtigste er, at det er en, der vil gøre en forskel for sikkerheden på vandet. Om det er den stille
pligtopfyldende eller den meget udadvendte ambassadør, det er mindre vigtigt. Men
ambassadører skal uanset hvad være kendetegnet ved:
● De har et vist niveau af viden om sikker sejlads
● De vil vise vejen for andre som det gode eksempel
● De vil gøre en frivillig indsats for at nedbringe drukneulykker og alvorlige hændelser.
De konkrete opgaver for ambassadørerne er at:
● Hænge plakater op og dele flyers ud
● Sætte sikkerhed på dagsordenen i havnen og løbende invitere en Sejl Sikkert instruktør til at
give et foredrag
i at sejle sikkert- Stå til rådighed – man skal kunne svare på spørgsmål om sikkerhed, eller
henvise til folk der
ved det.
● Sikre materialet (fx plakater) bliver hængt op og holdt i ordentlig stand – bestille nyt, hvis de går
i stykker.
Med målet om 110 ambassadører i 2015, kommer vi ikke til at dække alle havne i Danmark i
første omgang. Derudover er vi i tvivl, om vi kan forvente at en ambassadør fra en sejlklub i en
given havn, vil ”markedsføre” over for andre sejlklubber eller evt. fiskeklubber, m.fl. i samme havn,
at han/hun er ambassadør. Og give de andre klubber projektets materialer. Kan vi lægge op til det,
eller hvad vurderer I, der kender målgruppen, at vi kan bede dem om? Jeg skriver til jer,for at
høre, om I kan give mig nogle navne på egnede kandidater, som I kender fra jeres netværk.
Vi vil meget gerne sende en mail ud til de personer, I anbefaler for at høre, om de kunne være
interesserede i at
være en del af Sejl Sikkert indsatsen.
I må endelig ringe til mig, hvis I har spørgsmål. Håber I har det godt og på forhånd tak.
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