Ansøgning om markedsføringstilskud fra Dragør Kommune
I 2020 afholder Dragør Sejlklub to større kapsejladsarrangementer. I takt med de arrangementer Dragør
Sejlklub har afholdt igennem de seneste 10 år, får klubben flere og flere henvendelser fra forskellige
bådklassers specialklubber med forespørgsel om, hvorvidt vi vil arrangere noget for dem. Der er ingen tvivl
om, at vi vælges, fordi vi i Dragør har fantastiske sejladsforhold, er gode til at håndtere både logistik og de
sociale aktiviteter og sidst men ikke mindst, at der fra bådpladserne og sejlklubben er direkte adgang til
resten af havnen og byens centrum med alt hvad det indebærer.
Vi er i Dragør Sejlklub stolte over at blive valgt til afholdelse af sådanne arrangementer, og klubbens
medlemmer ligger i forbindelse med sådanne et stort arbejde i at få alt til at fungere. Men Dragør Sejlklub
kan ikke alene, og derfor er vi glade for at også både Dragør Havn og Dragør Kommune altid er
imødekomne og hjælpsomme. I det lys ansøger vi om et markedsføringstilskud på kr. 10.000,- på samme
betingelser, som vi tidligere har fået tilsvarende bevilget. Arrangementer som disse giver som oftest et
økonomisk 0-resultat eller i bedste fald kun et mindre overskud til sejlklubben. Der er tale om
arrangementer, hvor mange af klubbens medlemmer både før, under og efter arrangementer bruger
mange frivillige timer i arbejdet og tærer på klubbens materiel.
For Dragør betyder det gæster til byen. Gæster der forventeligt benytter byens forretninger, caféer,
restauranter og hoteller.
Dragør Sejlklub afholder i 2020 to større kapsejladsarrangementer.
Den 20. -22. august afholdes " Åbent DS-DM 2020 for IF-både og Klassemesterskab 2020 for Int. 806". Som
navnet antyder et stævne for bådtyperne International Folkebåd og International 806. For de Internationale
Folkebåde sejles der om Danmarksmesterskabet 2020. Den anden bådklasse (International 806) har ikke
DM status, hvorfor de sejler om æren at blive klassemester.
Den 12.-13. september afholdes ”Åbent Dragørmesterskab for Finnjoller”. Blandt Finnjollesejlere også
kaldet DM-revanchen, fordi deltagerne stort set er de samme som til DM, og fordi de, der ikke vandt hæder
og ære ved DM, ved at vinde i Dragør kan vise det var en fejl. Finnjollen er en gammel konstruktion, men
fortsat en jolleklasse med meget stor udbredelse over hele verden, og en jolleklasse der i Danmark vokser
stødt i disse år. Der forventes udover deltagere fra alle dele af Danmark også deltagere fra Sverige og
Norge.
Kontaktperson i Dragør Sejlklub er Mik Jensen (email: mikjensen.mj@gmail.com / telefon 61316795).
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