
Program 17-18. mars 2018

LØRDAG 17.mars 2018

kl 1100 Åpning ved Konfransier, kort om rikets tilstand fra Presidenten

Kl 1110 Åpningsforedrag Ole Petter Nyhaug - Hva motoverer til aktivitet i 2018?

kl 1215 Gruppeoppgaver fra åpningsforedraget

kl 1300 Lunsj

kl 1400 Lysakerfjorden Brettseilerklubb - fra entusiasme- og grün-
derfase til veldrevet profesjonalisert klubb Velkomst Fellesseminaret - Introduksjon av utvalget Trenerseminar - Sommerskoler, som

rekrutteringsplattform

Nybegynneropplæringen Veien til
mestringsfølelse

Per Gunnar Haugen og Grim Gjønnes Nytt fra World Sailing
Asker Seilforening — Ansettelse av daglig leder

Nye muligheter?
Herunder de viktigste regelendringene som gjelder

fra 01.01.2018

kl 1530 NIF IT - Klubbadmin NIF/Oslo Idrettskrets Ny utdanningsstruktur
Trenerseminar -

Kan frafall reduseres ved idrettslig
tenking

Instruktørpool
10 kjennetegn på en

veldrevet klubb Kursadministrasjon og regattahåndteringssystem

Årets Appeller

kl 1700 Sjøslaget: Hva er et godt arrangement ? Paneldebatt
Stevneledere, Arrangører og dommere (leverandørene) møter seilerne, trenere og klasseklubber (brukerne)

kl 1930 Middag

Dommer og arrangører TrenerseminarKlubbkonferansen



Program 17-18. mars 2018

SØNDAG 18.mars 2018

kl 0930 Delingsøkonomi i klubben - Jonas Høg-Christensen forteller om klubbens muligheter med delingsøkonomi
OL sølvvinneren fra London forteller om hans arbeid i KDY (Danmark) og om Boatflex (seilbåtenes AirB&B)

kl 1030 Utsjekk

kl 1000

Klubbeide kjølbåter J70 samar-
beid Moss/Son

Turseiling - medlemmer uten be-
hov for båtplass eller målebrev/
regattaseiling. Hva skal vi tilby?

Hvordan kan arrangører og dommere sammen gjøre stevnene bedre og
mer effektive?

Samspill og kommunikasjon mellom arrangør og dommer før, under og
etter stevnet

Bruk av video, droner, tracking og andre elektroniske hjelpemidler

kl 1130 Seiling,integrering og sosialt an-
svar. Vindskift presenterer sitt

arbeid.
Regattahåndterings system

VHF kommunikasjon med seilere, trenere og andre supportpersoner

Bruk av Mekling og frivillige poengstraffer. (Appendix T og X )

Sommerskoler og BUF dir. Fellesseminaret - avslutning

kl 1300 Mats Grimsæth (23) fant veien ut av en problemfylt ungdomstid med foto og seiling. I dag er akkurat det jobben hans.
Mats skal inspirere oss til å inspirere andre unge til å bli turseilere.

kl 1400 Lunsj og hjem

Klubbkonferansen Dommer og arrangører

Ledermøtet for foreningsledere: søndag kl  10-11,  Ligautvalgs møte: søndag 11.30-12.30


