Brøndby, september 2015

Sejlsportsligaen: Udvælgelse af værtsklubber for 2016-sæsonen
I 2014 og 2015 har Sejlsportsligaens projektledelse udvalgt de i alt otte klubber, der har stået
for værtsskabet af ligastævnerne. Fælles for stævnerne har været:




Alle værtsklubber har selv været deltagere i Sejlsportsligaen
Stævnerne har begge år været geografisk fordelt med to i øst og to i vest.
I 2015 har hvert stævne dækket to weekender – for hhv. 1. og 2. division
Stævnerne i 1. division omfatter desuden Sportsbåd Open med mulig deltagelse
af klasserne Melges 24, CB66 og J80

Forudsætninger
I 2016 er Skovshoved Sejklub på forhånd tildelt ét af de fire ligastævner. Klubben var udpeget som
vært allerede i 2015, men stævnet måtte flyttes på grund af logistikproblemer i forbindelse med
udvidelsen af Skovshoved Havn.
Valg af værtsklub/by sker med afsæt i følgende:





Værtskabet skal så vidt muligt understøtte Sejlsportsligaens og Ligaforeningens
overordnede målsætninger – herunder skabe interesse for sejlsporten og for ligaen
Værtskabet understøtter behovet for minimal administration
Proces og begrundelser for valg af værtsklubber/byer er transparent
Valg af værtsklubber/byer sker i løbet af efteråret 2015

Stævneomfang
Ligaforeningen inviterer på den baggrund sejlklubber og byer til at byde ind som vært
for et ligastævne i 2016.
Et ligaværtskab dækker to på hinanden følgende weekender:
Weekend 1:




Sejlsportsliga 1. division (fredag-søndag)
Sportsbåd Open
I alt over 100 sejlere + baneledere, stab m.fl.

Weekend 2:



Sejlsportsliga 2. division
I alt 75-100 sejlere + baneledere, stab m.fl.

Udvælgelseskriterier
Udvælgelse af værtsklubber/byer vil ske på baggrund af såvel subjektive som objektive kriterier.
Kriterierne er blandt andre:






Er klubben/byen selv deltager i Sejlsportsligaen?
Hvad er klubbens/byens erfaring som vært for kapsejladser/events?
Hvad råder klubben/havnen over af grej og faciliteter?
Hvilke officialressourcer råder klubben over med henblik på at sikre et godt sportsligt og
socialt arrangement?
Hvad kan klubben/byen (så forpligtende som muligt) tilbyde med hensyn til:
o Kommunal opbakning
o lokal medieinteresse
o Støtte fra lokale sponsorer
o Opbakning fra klubbens medlemmer og andre frivillige
o Områdets placering i forhold til tilskuerpladser (tæt på sejladserne)
o Klubbens muligheder for at udnytte bådene og understøtte ideerne bag
PULS & Vand i håret
o Klubbens muligheder for at udnytte bådene til VIP- og sponsorsejlads – og
dermed bidrage til at tilføre flere ressourcer til klubben og Sejlsportsligaen
o Kan klubben tilføre stævnet noget særligt, noget nyt eller noget spektakulært,
fx i forhold til havneaktiviteter, sejlerfest eller medieinteresse?

Indsendelse af bud
Skriv en kort sammenfatning, der besvarer ovennævnte spørgsmål – og dermed begrunder
klubbens og byens bud på at få tildelt værtskabet for et ligastævne i 2016.
Buddet er på højst fire tekstsider og skal til Sejlsportsligaens projektleder Peter Wolsing
(peter@sejlsport.dk) senest den 7. oktober 2015.
For uddybende information, kontakt Peter Wolsing på email eller på tlf. 8820 7021
Ligaforeningens forretningsudvalg vil sammen med ligaens projektledelse stå for den endelige
udvælgelse af værtsklubber/byer.

