INFORMATION OM SEMINARER
Fredag den 19. marts 2010 kl. 19.00 – 21.15 (ca.)
Mellem kl. 18.00-19.00 serveres kaffe, the, sandwich og frugt udenfor mødelokalerne før
seminarstart kl. 19.00. Kl. ca. 21.15 er der fælles spisning og samvær. Der serveres flere
forskellige retter.
Seminarer for klubfolk
Som en spændende optakt til Dansk Sejlunions generalforsamling på Best Western / Nyborg
Strand lørdag d. 20 marts, bliver der fredag aften 19. marts mellem klokken 19 og ca. 21.15
afholdt 3 seminarer målrettet klubber og klassers repræsentanter mfl.
Efter hvert seminar vil der naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Seminar I:

Eksperterne fortæller
Et par af Danmarks Idræts-Forbunds ekspert-konsulenter kommer og fortæller om nogle af de
temaer, som er vigtige at kende til for en klubs bestyrelse. De tre områder, som der lægges
vægt på er:
• Folkeoplysningsloven og dens muligheder
• De kollektive forsikringer, hvad og hvem er forsikret – undgå dobbeltdækninger
• Børneattester, hvorfor er det vigtigt?
Oplægsholdere: Søren Gøtzsche, Willy Rasmussen,

Seminar II:

Tracking af sejlsport
Denne form for eksponering af sejlsporten finder i dag for det meste sted i relation til større
internationale kapsejladser. Men udviklingen giver stadig nye og spændende muligheder, både
for kapsejlere og for tursejlere. På dette seminar vil specialister fra de to danske firmaer,
TracTrac og Endomondo fortælle om, hvordan man kan bruge de teknologiske muligheder
indenfor klubarbejdet. Heriblandt ligger der en række interessante muligheder for arrangørerne af både kapsejladser og navigationssejladser, ligesom for den enkelte sejler og dennes
familie og venner.
Oplægsholdere: Jakob Ødum / TracTrac, Mette Lykke / Endomondo

Seminar III:

Handicapsystemer for kapsejlads i Danmark
Teknisk Udvalg og chefmåler Flemming Nielsen giver en populær gennemgang af de
tilgængelige målesystemer i Danmark: DH, LYS, IRC og ORC.
Information om reglerne, måling og hvad koster det, hvilke systemer der anvendes,
løbsinddeling, ”tid på tid” eller ”tid på distance” – forskellene og deres anvendelighed. IRC
introduceres som noget helt nyt i Danmark fra 2010, og er målrettet både som ønsker at sejle
mere internationalt.
Oplægsholdere: Flemming Nielsen, Kasper Wedersøe

Eventuelle spørgsmål vedrørende seminarerne kan rettes til:
Anni Jensen – tlf. 4326 2188 – mail: anni.jensen@sejlsport.dk

