Planeringsdagen 2010 Resta gård Vänersborg

Kölbåt.
Anteckningar från planeringsmöte i Vänersborg 2010-10-16.

Närvarande: Josef Jura VVSF, Morgan Svensson VVSF, Torbjörn Ardebrant KDSS, Arne
Volgast VÄSS, Lars Appelberg SSWL, Paula Nilsson SSWL, Torbjörn Käll MSK, Per Åberg
CRSS, Svante Persson CRSS.
§1 Genomgång av säsongen 2010:
En säsong med inställda tävlingar och dåligt

deltagareantal.

§2 Planering av kappseglingar 2011:
Picasso Cup CRSS 28 maj, Race Week KDSS 2 juni – 5 juni, Vättern Race 10 juni – 12
juni,
Vener Race 17 juni – 19 juni, Vättern Kors & Tvärs 2 aug. – 5 aug.
Vålön Runt 13 aug. Sjötorpsregattan 27 aug. Torsö Runt 3 sept.
Venern Cup Final 23 sept. – 25 sept.
§3 Vänerseriens (Venern Cup och Final) betydande ändringar som är gjorda sedan
tidigare år:
De 6 skeppare som totalt erhållit flest poäng i årets seglingar i Vänerserien och
uppfyller ovanstående kriterier är direkt kvalificerade till Venern Cup.
Vid lika poäng efter slutförd serie gäller särskilda särskiljningsregler för
Vänerserien som redovisas under Skiljeregler här nedan.Övriga 3 platser till finalen
kan deltagare i serien som har seglat minst 2 deltävlingar anmäla sig till,
särskild urskiljning vilka 3 besättningar som kommer att få delta i finalen redovisas
senare.
Här har tävlingsledningen tolkningsrätten och kan även i detta fall tillsätta
sk. Wildcard, där valet kan bli på besättning utanför Vänerserien
Arrangören av Vänerserien kan om det begås fel av arrangören av en deltävling,
överväga att ge gottgörelse. En båt som har för avsikt att begära sådan gottgörelse
ska meddela Tävlingsledningen för Vänerseriens detta senast 3 dagar efter deltävlingens
slut.
Förslag på Ingående regattor under 2011 :
Picasso cup, Solstaregattan, Vättern Race, Venerrace,
Vättern kors och Tvärs, Sjötorpsregattan, Torsö Runt.

§4 Resultatrapportering Regatta:
Efterlevnaden av rapportering till distriktet efter avslutad sanktionerad regatta
var under 2010 mycket lågt endast Torsö Runt och Solstaregattan
rapporterade in resultaten till VVSF.
Beslut om rapportering togs på VVSFs Årsmöte 2009.

§5 Regatta DM,SM,EM mm:
Efter utförd regatta skall resultat och tävlingsrapport
skickas till Arrangörskommiten utan dröjsemål.

§6 Enkäter:
Bara 16 personer ( kölbåt )som svarat / skickat in enkätsvar,
alla var överens om att det dåliga deltagandet på regattorna till
stor del beror på att Seglaren/familjen har många andra intressen.
§7 Regattor SSÅV:
Helena Nilsson ( ungdomsansvarig SSÅV ) informerar om att SSÅV
inte kommer att söka sanktion för några kölbåtsregattor 2011.
§8 Skrivelse från SJÖSS (Leif Dehlén) :
Önskemål om Sanktion av Sjötorpsregattan
2011 samt att den ingår i Vänerserien.
§9 Information om Arrangörsseminarium:
Morgan informerade om kommande
Arrangörsseminarium i Stockholm 22 januari (Arlanda stad)

Vid anteckningarna
Josef

