
2011 er Rookiernes år

DBO er en organisation for og af windsurfere, 
vores medlemmer er årsagen til at vi kan eksistere. 
Desværre har vi de seneste år oplevet et fald i 
antallet af medlemmer. I år er året hvor den kurve 
vender - derfor har vi hos DBO udnævnt 2011 til:

THE YEAR OF THE ROOKIE

Det betyder at vi hele året vil have fokus på at få 
nye medlemmer i DBO. Skal det lykkedes får vi 
brug for hjælp fra alle nuværende medlemmer. 
Fra DBO’s side opfordre vi derfor alle medlemmer 
til at gå hjem i klubberne og fortælle om DBO, og 
hvorfor det er så fedt at sejle kapsejlads. 
Vi tror at der er en masse windsurfere, unge som 
gamle, i de lokale klubber som egentligt gerne vil 
sejle kapsejlads, men som måske bare syntes det er 
lidt svært lige at komme i gang. Men i DBO er der 
plads til alle, både de prosessionelle windsurfere 
som deltagere i stævner i hele verden til fritids-
windsurferen, som mest sejler stævner for at møde 
alle vennerne og høre de sidste røverhistorier.

Vi skal ud i klubberne og finde nye medlemmer, og 
vi skal hjælpe dem med at komme i gang. 

Men Rom blev ikke bygget på én dag, og skal vi 
lykkedes, skal vi smøge ærmerne op. Helt konkret 
søsætter DBO to tiltag her i 2011, som har til formål 
at få flere Rookies ud på kapsejladsbanerne. 

Det ene tiltag er en konkurrence - som skal kåre
 

THE ROOKIE CLUBS OF THE YEAR

Dvs. vi vil finde de 2 danske sejl/surfklubber som 
i 2011 melder flest nye medlemmer ind i DBO og 
som får flest nye medlemmer med ud og sejle 
stævner. 

Det andet tiltag er muligheden for at få besøg af 
et DBO medlem i jeres lokale sejl/surfklub, med 
henblik på at fortælle om DBO, kapsejlads, hvordan 

man kommer i gang og hvad det kræver. Dagen 
skal ses som et tilbud fra DBO - samt muligheden 
for at arrangere en sjov klubdag, hvor klubben kan 
samles. DBO kommer gerne med inspiration og 
idéer til dagens program.

Læs mere om begge tiltag på modsatte side. 

I DBO har vi flere tilbud til nye kapsejlere.
For juniorerne arrangerer vi en række Young Gun 
stævner, hvor den altoverskyggende fællesnævner 
er Den Gode Oplevelse. 

Er du ny eller kommende kapsejler kan du uanset 
alder deltage i DBO’s Open Fun Cup:
Open Fun er en nyt tiltag i vores mange aktiviteter 
i DBO. Open Fun er et breddearrangement, 
og vil altid blive tilrettelagt så det tilgodeser 
breddesejleren. Det er en unik mulighed for 
den nye sejler at prøve kræfter med en bane og 
ligeledes et godt tilbud til den, der bare vil sejle for 
sjov. Deraf navnet Open Fun.

THE YEAR 
OF THE ROOKIE!!

Vi har i år 7 Young Gun Stævner:

21. maj - Nivå
11. juni - Århus

18. juni - Kolding
25. juni - Middelfart
6. august - Skive/Fur

20. august - Juelsminde
17. september - Lynæs

Læs mere om stævnerne og konceptet på 
www.dbo.dk under fanen Young Gun

Vi har i år 5 Open Fun stævner: 

7. - 8. maj - Nivå
28. - 29. maj - Rønbjerg

13. - 14. august - Nyborg
17. september - Vejle
1. - 2. oktober  - Køge

Læs mere om stævnerne og konceptet på 
www.dbo.dk under fanen Open Fun. 
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ÅRETS DANSKE ROOKIE KLUBBER - 2011

Når nu 2011 er The Year of the Rookie er det vel på sin plads at kåre de 2 
klubber som melder flest nye medlemmer ind i DBO og får flest af disse 
nye medlemmer med ud på kapsejladsbanerne i det ganske land.

Reglerne er simple. Konkurrencen startede 1. januar 2011, og er derfor 
allerede i fuld gang. Man kan samle point på to måder:
•	 For hvert medlem man indmelder i DBO får man 1 point.
•	 For hver af disse nye indmeldte medlemmer som deltager i

mindst én kapsejlads i 2011 får man yderligere 1 point. 

Vinderene kåres til Wave/Freestyle DM 
den 23. oktober i Klitømller - og præmien er 
værd at kæmpe for. De to klubber som
samler flest point, vinder hver et gavekort til: 

WindsurfShop til en værdi af: 7.500 kr.
  ...så SÆT I GANG

*Læs mere om indmeldelse i DBO på www.dbo.dk

VIND!!
Windsurfudstyr til 

klubbrug
fra WindsurfShop

..til en værdi af 

7.500,-

GØR DIN KLUB KAPSEJLADSKLAR!!

Kunne du eller nogle af dine klubkammarater måske tænke jer at 
prøve kræfter med kapsejlads, så er dette tilbud noget for jer!

Få besøg af et DBO medlem i jeres egen klub. 
•	 Hør om DBO og hvad vi kan tilbyde jer.
•	 Få hjælpe til trim af udstyr.
•	 Få gode råd til at komme i gang med kapsejlads.
•	 Tilpas en aften/eftermiddag/weekend til lige netop jeres 

klubbehov i samarbejde med DBO.

Hør mere - kontakt DBO v/Katrine Jensen +45 5133 7545

www.windsurfshop.dk
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