Ansøgning om markedsføringstilskud fra Dragør Kommune
I 2018 er det igen lykkedes for Dragør sejlklub at trække 2 større arrangementer til Dragør, hvoraf det ene
er internationalt og prestigefyldt. Vi er meget stolte over, at disse muligheder er tilfaldet Dragør Sejlklub.
Der er ingen tvivl om, at vi vælges til, fordi vi i Dragør har fantastiske sejladsbetingelser og er gode til at
håndtere både logistik og de sociale aktiviteter. Medlemmer fra sejklubben har lagt et stort arbejde i at få
disse arrangementer til Dragør i den skarpe konkurrence, der altid er, når der skal vælges sejladsområde.
Når vi kan tilbyde dette, er det fordi vi har vores gode samarbejde mellem Dragør Sejlklub, Dragør Havn og
Dragør Kommune.
I dette lys ansøger vi om et markedsføringstilskud på kr. 10.000 – på samme betingelser, som vi tidligere
har fået tilsvarende bevilget. Et arrangement som disse giver et økonomisk 0-resultat eller i bedste fald kun
et mindre overskud til sejlklubben. Det er et arrangement, hvor mange af klubbens medlemmer både før
og efter arrangementer lægger mange frivillige timer i arbejdet og tærer på klubbens materiel.
For Dragør betyder det mange gæster i byen, som får en god oplevelse og et godt indtryk af vores by. Og
det betyder, der er en betydende økonomisk gevinst for byen, hoteller, restaurationer m.v.
Dragør Sejlklub afholder i 2018 to større kapsejladsarrangementer.
Den 27. juni til den 1. juli afholdes "Dragon Grand Prix Denmark". Som navnet antyder et stævne for
bådtypen drage. Dette Grand Prix for drager rangerer internationalt lige under et VM og EM, og der
forventes et deltagerantal på 50-60 drager. Det vil sige, at 150-180 sejlere + evt. ledsagere i de dage
besøger Dragør og indkvarterer sig i og omkring Dragør. Og nogen kommer sejlende i egne større lystbåde.
Blandt deltagerne vil der være flere tidligere vindere af olympiske lege, vinder af forskelige
verdensmesterskaber og deltagere ved Americas Cup.
I forbindelse med stævnet sejles også om et trofæ, der hedder ”Marblehead Trophy”. Et trofæ/en pokal der
er udsat af borgerne i den amerikanske by Marblehead, Massachusetts, USA, da byen i 1929 fejrede sit 300
års jubilæum. Ifølge gavebrevet, der følger trofæet/pokalen, er det sejlklubber, der dyster om trofæet, og
den sejlklub, der senest har vundet pokalen, er det følgende år forpligtet til at arrangere årets sejladser og
lade sig udfordre af andre sejlklubber. Pokalen er p.t. Dragør Sejlklubs, og derfor afholder Dragør Sejlklub i
år sejladserne om ”Marblehead Trophy”. Og blandt deltagerne ved årets sejladser er der, hvad der sjældent
ses ved disse, tilmeldt en amerikansk båd fra Eastern Yacht Club beliggende i netop Marblehead,
Massachusetts.
Den 31. august - 2. september afholdes ”Danmarksmesterskab for bådtypen Knarr”, der ligesom dragen er
en klassisk bådtype med mange års traditioner. Til dette stævne forventes deltagelse af ca. 25 både, hvilket
betyder, at ca. 75 sejlere + evt. ledsagere gæster Dragør. Også til dette stævne forventes nogle af
deltagerne at sejle til Dragør i egne større lystbåde samt indkvartere sig i og omkring Dragør.
Praktik
I er naturligvis meget velkomne til at kontakte os for mere information og uddybning, og vi vil i lighed med
tidligere ansøgninger også fremsende både budget og regnskab for arrangementerne.
Kontaktperson i Dragør Sejlklub er Mik Jensen (email: mikjensen.mj@gmail.com / telefon 29414142).
På vegne af bestyrelsen i Dragør Sejlklub
Mik Jensen
Formand

