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Ärende till VKSFs klubbkonferens 12 oktober 2017
Rådasjöns Segelsällskap vill ta upp till diskussion hur vi ska se på konkurrerande arrangemang som
olika träningsclinics, där man bjuder in seglare från andra klubbar i samband med att annan klubb
arrangerar regatta, vilken man sökt sanktion för. Det är optimistklassen vi syftar på.
Vi har idag ett sanktionssystem som är till för att garantera att tävlingarna inte ska krocka och för att
se till att vi får en bra spridning mellan klubbarna som arrangörer.
I år har RåSS sanktion för fem tävlingar varav den ena är Gothenburg Summer Regatta. Av de
resterande fyra tävlingarna har tre av dem blivit utsatta av konkurrerande arrangemang i form av
träningsaktivitet för "rikskvalare" eller träningaktivitet för Lag-SM, s k clinic där man bjuder in seglare
från andra klubbar att delta mot en anmälningsavgift (i de flesta fall). Dessa behöver man inte söka
sanktion för och arrangeras med relativt kort varsel.
Vill man röja undan de mindre klubbarna är detta ett mycket bra sätt att agera på.
Tävlingarna är en viktig inkomstkälla för alla klubbar inte minst för de mindre för att verksamheten
ska fungera. Förutom den ekonomiska aspekten suger detta förfarande även musten ur det ideella
engagemanget. Det känns ju också såklart mycket tråkigt för våra egna seglare.
Till nästa år hoppas vi att segelklubbarna kan samarbete istället och respektera varandras
sanktionsansökningar. Det är inte lätt att få plats med allt i kalendern och tycker man att det är viktigt
att ordna en träningsaktivitet för t ex "rikskvalare" i samband med att en annan klubb arrangerar
tävling så tänker vi att man borde kunna samarbeta kring det. Att delta i tävlingen ena dagen och
träna den andra dagen borde vara fullt möjligt att genomföra under träningshelgen. Andra
alternativet är att vi istället lägger in helger i seglingskalendern för ev träningshelg där en klubb
bjuder in deltagare alternativ samordnar med andra klubbar. Om inte det sker en ändring på detta är
risken stor att vi blir några klubbar färre på västkusten. Vi önskar och hoppas att vi kan komma
överens om en policy eller princip för detta.
Sammanfattningsvis:
 Respektera varandras sanktionsansökningar


Planera in helger för större träningsarrangemang i seglingskalendern alternativt samarbetar
klubb som arrangerar tävling med klubb som vill arrangera träningsclinic.
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