Anteckningar och synpunkter från VKSFs
klubbkonferens den 12 okt. 2016.
Representanter från ett 20-tal klubbar fanns på plats i Långedrags SS klubbhus.

VKSFs ordförande, Dan Björkman hälsade de närvarande välkomna. Han meddelade också
att SSFs ordförande, Anders Selling, tyvärr fått förhinder pga av sjukdom.
Han lämnade därefter över till valberedningens ordförande, Göran Ejdeling, som uppmanade
klubbarna att komma in med förslag på kandidater. Enligt RFs direktiv skall 40/60 procent
vara kvinnor.

Liros Cup 2017
Johan Westling, sammankallande i VKSFs Jollekommitté, berättade kort om den nya
åldersregel som träder i kraft 2017.
Åldersgräns för internationell tävling och ranking 2017
I idrottssammanhang räknas man som barn till och med 12 år och som ungdom mellan 13
och 20 år. Senast 2017 ska RF:s anvisning för tävling och tävling, intention resultat gälla i
svensk barn- och ungdomssegling:
- Kappseglingsverksamhet för barn ska planeras så resandet minimeras
- Barn ska inte delta i nationella mästerskap
- Nationell kappsegling som kräver kvalificering ska inte förekomma för barn
- Rankinglistor ska inte förekomma för barn
- Barn får inte tas ut till representationslag, landslag eller internationella mästerskap
- Barn ska inte kappsegla internationellt
Jollekommittén, har med anledning av detta, skissat på ett nytt upplägg i Liros Cup
-

Premiera aktivitet framför resultat för de yngsta deltagarna
Förutom resultat även premiera flit för övriga deltagare och klubbar
Utveckla seglingsfärdigheter
Få fler att tycka det är kul att kappsegla
Arrangören kan kombinera flera seglingsformat om så önskas
Arrangören får tillhandahålla båtar om det passar seglingsformatet
Arrangören ska vara frikostig med priser, speciellt för åldersgrupp 2005 och yngre.

Förslaget i sin helhet bifogas

Liros SRS Cup 2017
Tommy Andersson, sammankallande i kölbåtskommittén, visade statistik över årets SRS
cuper. Antalet deltagare i nord och mellan cupen är konstant, däremot så fortsätter sydcupen
att tappa deltagare.
Vad kan vi göra bättre? Kan vi ändra format? Hur lockar vi fler deltagare? Klubbarna
uppmanades att komma med förslag inför nästa års cup.
I år, gjorde vi ett försök att få till ett samlat DM för entypsklasser under Marstrandsregattan.
Tyvärr fick arrangemanget ställas in på grund av för få deltagare.
Skall vi lägga ner eller göra ett nytt försök att få till ett samlat DM?
-

Bra idé med ett samlat DM
Fel tidpunkt att arrangera DM under semestertider. Arrangemanget låg dessutom för
tätt inpå SM för vissa entypsklasser
Arrangera ett DM i samband med Tjörn Runt?
Titta på konceptet för Marstrand Big Boat lockar många seglare.
Ta hjälp av Blur för att se vad vad seglarna vill ha
Satsa mer på sociala aktiviteter efter arrangemanget

Kölbåtskommittén tar till sig klubbarnas tankar åsikter. Vi jobbar vidare med att hitta vägar för
att locka nya seglare. Stenungsunds SS, återkommer med ett besked om möjligheterna att
arrangera ett entyps DM i samband med Tjörn Runt.

Säkerhet
Säkerhetsreglerna, som gäller vid sanktionerade regattor har uppdaterats. De finns
publicerade på VKSFs hemsida.
Mötesdeltagarna var överens om att det är viktigt att reglerna för säkerhet, efterlevs.
Hur når vi ut till seglare och arrangörer?
-

Informera arrangörerna
Säkerhetsreglerna skall ingå i inbjudan
Informera på rorsmansmötet

Västkustkalendern
På grund av stora förseningar med den nya sanktionsmodulen, så gavs kalendern i år endast
ut i digital form. Tiden för annonsförsäljningen blev för knapp.
Skall vi lägga ner den tryckta kalendern? Räcker det att ha den på nätet?
En majoritet av mötesdeltagarna ansåg att kalendern, i sin tryckta form har spelat ut sin roll.

Alla har idag tillgång till den via hemsidan. Via hemsidan, finns även möjligheten att skriva ut
informationen om regattorna.

Klubbarnas behov
Sanna Mattsson, som innehaft en halvtidstjänst på VKSF som klubbutvecklare, har avslutat
sin tjänst pga heltidsstudier.
Utöver sin tjänst som klubbutvecklare, så har Sanna jobbat på projektbasis i de klubbar som
beviljats Idrottslyft (sailcoach). Ett uppdrag, som hon kommer att fortsätta med.
Hur ser behovet i klubbarna ut?
SSF har aviserat att man vill anställa konsulenter centralt. Ett projekt, som skall utvärderas
vid nyår pågår just nu i Skåne.
Skall vi avvakta med att anställa någon, tills deras utvärdering är klar? Hur tänker SSF?
VKSFs styrelse fick i uppdrag, att lyfta frågan på Träffen.

Dan Björkman förklarade därefter mötet för avslutat.
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