Mötesanteckningar från kölbåtsgruppen vid VVSF planeringsdag i Karlstad 111022.
Deltagare i kölbåtsgruppen:
Morgan Svensson VVSF
Josef Jura VVSF
Sven Sjöö VVSF
Torbjörn Ardebrant Karlstads SS
Trond Reimers Karlstads SS
Thomas Gustavsson Karlstads SS
Svante Persson Christinehamns SS
Per Åberg Christinehamns SS
Kent Persson Hjo SS
Arne Wolgast Vänersborgs SS
Jens Karlsson Mariestads SK
Lars Berg SSÅV
1. Mötet inleddes med en återblick där resp. klubb rapporterade om den gångna
säsongens seglingar.
2. Resp. klubb presenterade sina planerade datum för de seglingar för vilka man
planerade att söka sanktion vilket fördes in på det excelblad som innehåller kända
planer för klass mästerskap, läger och jolleseglingar m.m. det konstaterades att endast
datumen för Jäverön runt och Picasso Cup behövde justeras en vecka var för att
consensus skulle uppnås för kölbåtkappseglingskalendern. Resultatet finns i bifogad
Excel tävlingskalender.
3. Planerna för VVSF C55 läger/seglingar är inte spikade. Morgan klarar ut resterande
frågetecken.
4. Beslutades att följande seglingar skall ingå i Venerserien
Picasso Cup Christinehamns Segelsällskap
Solsta Cup Karlstads Segelsällskap
Vättern Race Carlsborgs Segelsällskap, förutsätter att arrangörsklubben bekräftar.
Vener Race Christinehamns Segelsällskap
Holmgrens Vättern Kors och Tvärs, Hjo Segelsällskap
Sjötorpsregattan, Sjötorps Segelsällskap
Torsö Runt, Mariestads Segelklubb
5. Venercupen. Distriktet har fullt förtroende för Karlstad Segelsällskap vad gäller att
arrangera även 2012 års upplaga. Wildcard regler diskuterades,
organisationskommittén fick frihet att utforma detaljerna men gavs uppdrag att beakta
premiering av Vätternseglarna och att överväga wildcard till jolleseglare. Beslutades
att kvinnligt inslag i besättningen ej längre skall premieras däremot skall mixad

besättning premieras.
6. Svante tog upp frågan om att vår sport är en lagsport men att det alltid är bara
skepparen som syns i resultatlistorna och får pris. I andra lagsporter får oftast hela
laget synas med namn i resultatlistorna. Mötet enades om att uppmuntra att ha hela
besättningen i resultatlistorna.
7. Frågan om vikande deltagarantal i seglingarna diskuterades och det fanns enighet om
betydelsen av bättre marknadsföring. HVKT framstår som ett mycket tydligt exempel
på att bättre marknadsföring lönar sig. Vi beslutade att fokusera på Venerserien i
marknadsföringsansträngningarna. Flera väl utformade mailpåminnelser från långt
innan säsongstart och några gånger under våren är ett bra medel att arbeta med.
8. Detta år finns praktiska problem med registrering av klubbarnas sanktionsansökningar
på grund av att seglarförbundet i sent skede beslutat att det skall ske via
sanktionsmodulen i Idrott-online som få klubbar har fungerande vid dags dato.
Seglarförbundet har utökat tidsfristen till 15 nov. Om en klubb inte lyckas med sin
registrering av sanktionsansökan skickas i stället ansökan till kölbåtsansvarig i vårt
distrikt, Morgan Svensson så vidarebefordrar han sanktionsansökan till förbundet.
9.

Trond rapporterade en del från SRS kommitten. Korrigering för spinnaker/gennaker
ses över med inriktning att den blir mer varierad efter typ av båt d.v.s. ej längre de
självklara 0,03. Man håller på med en översyn av nominell tid per distansminut för
olika vindstyrkor vilket spelar roll för alla jaktstartseglingar ( tidigare ”omvänt LYS”).
Regler för ett system med individuellt handikapp diskuteras, avsikten är endast
användning på klubbtävlingar.

Bilaga: Excel blad ” VVSF_Planering_kölbåt2012.xls”

Vid protokollet

Per Åberg

