
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Christian Hangel har været leder af Frederikssund Juniorsejlcenter siden 2005. Han startede 
sejlerlivet som barn i en optimistjolle på søerne ved Sorø og han har siden, stort set brugt al sin 
fritid på sejlsport. Der er vist ikke den båd han ikke har prøvet og det stævne han ikke har deltaget 
i.  
 
Han er en inspiration for de unge, og flere af vores dygtige unge følger op med at blive instruktører 
til glæde for de yngre. Hans egne to piger Frida og Agnete er begge uddannet trænere og 
viderefører sejlerlivet bl.a. på Thurø for næste generation. 
 
Men det er ikke kun det at sejle og få de unge til at yde det bedste der tæller. En idrætsleder skal 
også formå at få glæden ved sporten til at smitte, få de unge til at holde sammen, at være glade og 
gå ud som et team. Der er ingen tvivl om at de unge i vores Juniorsejlcenter står sammen, bl.a. 
fordi Christian ser mulighederne i den enkelte. Han bruger Dansk Sejlunions breddekonsulenter 
som sparring i forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplaner for Juniorsejlcenteret og dets 
medlemmer og der er ikke den mulighed han ikke skuer. Vores Juniorsejlcenter er for tredje gang 
blevet kåret som ungdomsvenlig klub af Dansk Sejlunion. 
 
Vi ved dog alle at inden for idrætten er det et hårdt koncentreret arbejde der skal præsenteres for 
at komme på toppen. Er der een person som har denne dynamik så er det Christian Hangel. Han 
har formået ikke alene at få vores unge sejlere til at vinde, at få forældrene til at bakke op, hvilket 
er nødvendigt med en sport der foregår hele året og i hele landet, der skal menneskelige 
ressourcer til, disse kræfter har Christian fået frem i de frivillige, der altid står bag unge 
idrætsudøvere. 
 
Vi har mange talenter og ser lyst på fremtiden inden for ungdomssejlsport bl.a. takket være 
Christian, der har sat vores sejlklub på søkortet og været vedvirkende til at vi har høstet mange 
fine resultater såvel i Norden som Europa.  
 
Frederikssund har en fjord der kan samle kommunen og Christian har formået at skabe fokus på 
sejlsporten. En oplagt udfordring for ungdomsarbejde med sejlsport og han bruger den og det er 
lykkedes, at skabe et frirum for børn og unge i Frederikssund og samtidig at skabe og fastholde et 
aktivt sejlsportsmiljø.  
 
I år 2013 startede et meget intenst samarbejde med kommunen om at få etableret et nyt 
juniorsejlcenter. Også i dette projekt har han været utrættelig, og vi håber at det vil lykkes snart.  
 
Christian Hangel er en ildsjæl der brænder for det våde element. Derfor har vi i dag et 
juniorsejlcenter, der sejler for fuld spiler.  


