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1. Tävlingsbestämmelserna för Vänerpokalen gicks igenom.
Appendix A1 bordlades till ett senare möte.I övrigt lämnades 2010 års
tävlingsbestämmelser oförändrade.
2. Seglingsföreskrifterna för VVSF sanktionerade ungdomsseglingar gicks igenom.
De flesta tyckte att seglingarna var för långa och att andra jollar utöver optimister och
E-jollar skulle bjudas in.
Vi beslutade därför att Optimist A banan skulle anpassas till 30 minuter och E-jolle
banan ska planeras till 45 minuter. Vi beslutade också att man bör bjuda in andra
aktuella jolletyper till kappseglingarna.
3. Vi diskuterade därefter läger, kappseglingar och jollekalendern.
Det belystes att de varit väldigt få seglare som åkt runt på flertalet av
Vänerpokalseglingarna och det förväntas bli ännu färre nästa år.
Vi var överens om att vi måste stimulera klubbarna så att vi får tillbaka fler seglare
som vill kappsegla, genom att alla klubbar som vill ska få arrangera en VVSFungdomsegling. Att ha många lokala regattor kommer att få upp antalet kappseglare
totalt i distriktet. Idén är att klubbarna med mycket hjälp och stöd får ungdomarna att
åka även till de närliggande klubbarna för att kappsegla.
När det gäller B och C optimist vill man heller inte ha någon serie.
Vi behöver även anordna clinics för tränarna så att de känner att de kan
entusiasmera och motivera barnen bättre till att börja kappsegla.
I stället för Vänerpokalseglingar kommer vi att lägga mer krut på Team Vänern,
lägerverksamhet och träning.
Jämfört vi med föregående år kommer VVSF vara med att anordna ytterligare sex
lägerdagar. Två av dem kommer att vara för C55. Vi var alla även överens om att
seglare med andra jolletyper var välkomna till våra läger men vi kan inte garantera
tränare till dem om de är för få.
För A-optimister och E-jollar kommer det att finnas en serie för Vänerpokalen.
Vilka seglingar som kommer att ingå där får de berörda seglarna möjlighet att uttala
sig om längre fram när de sanktionerade seglingarna är spikade.
Vi var även eniga om att upplägget för 2011 gäller för just 2011. 2012 kanske
förutsättningarna har ändrats helt, varvid vi då gör på ett annat sätt.

De två C55-regattorna som VVSF har avsatt medel för ville inte KKF spika datum för,
då de inte hade fått viktiga datum från C55-förbundet. Men det beslutades att SSÅV
skulle ta på sig den ena seglingen och KKF den andra.
KKF och SSÅV kommer tillsammans att sätta datum för C55 regattorna där formen
är: prova på segling/träning/clinic på lördagen och regattan i form av sprintrace på
söndagen.
Datumen för de olika regattorna finns redovisade i det bifogade excel-dokument.
KGSS har inte planerat in Möckeln race än.

4. Resultatet för enkäten redovisades.
Vi kom fram till att målgruppen för enkäten inte hade svarat, utan de inkomna svaren
huvudsakligen kom från dem som redan åker mycket på kappseglingar.
Niklas Warnicke

