INFORMATION OM SEMINARER
Fredag den 25. marts 2011 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. 21.30 er der fælles spisning og samvær. Der serveres flere
forskellige retter.
Seminarer for klubfolk, klasser m.fl.
Som en spændende optakt til Dansk Sejlunions generalforsamling på Scandic Odense lørdag
den 26. marts, bliver der fredag aften den 25. 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:

Kredse – netværk - interessefælleskaber
Generalforsamlingen 2010 nedsatte et udvalg, som skulle kigge nærmere på DS fremtidige
regionale struktur. Hvilke opgaver skal løses lokalt og regionalt ? Skal kredsene bevares,
justeres eller ændres ? Skal klubberne arbejde mere i fleksible netværk eller
interessefællesskaber ?
DS bestyrelse har besluttet, at debatten herom skal fortsætte det næste år frem til
generalforsamlingen 2012, hvor bestyrelsen ønsker at fremsætte et forslag.
Der er behov for mange flere diskussioner, især med klubberne, idet de fremtidige kredse,
netværk og/eller interessefælleskaber naturligvis skal etableres på en måde, hvor det giver
mest mulig værdi for klubberne og sejlerne.
Oplægsholdere: DS bestyrelse

Seminar II:

DH 2011 – Hvad nyt ?
DH reglens teoretiske grundlag er blevet opdateret med den nyeste teori indenfor aero- og
hydrodynamik, ligesom der andre justeringer, som skal sikre retfærdig sejlads mellem de
mange forskellige DH-både. DS Teknisk udvalg vil fortælle om de mest synlige ændringer i DH
2011:
• Sømiletider på to banetyper i tre vindstyrkeområder
• Dansk LYS er erstattet af en Time Correction Coefficient (TCC) beregnet på basis af DH
• Den assymetriske spilers (gennakers) effekt, når den føres på spilerstage eller fastgjort
på bovspryd eller ved stævn
• Simpel visuel vurdering af Kølfaktoren
• At der nu også medregnes afdrift
Oplægsholdere: DS Teknisk Udvalg & Flemming Nielsen, DS chefmåler

Seminar III:

Elite- og talentarbejdet
Kom og hør om Dansk Sejlunions målrettede arbejde for at vinde medaljer ved OL og
internationale mesterskaber, talent- og elitearbejdet, landshold, udviklingslandshold,
ungdomslandshold og talenthold, fremtidig struktur for træningscentre, samarbejde med Team
Danmark m.v.
Oplægsholdere: Sportschef Thomas Jacobsen & talentkoordinator Jan Christiansen
TILMELDING: www.sejlsport.dk – menu: Generalforsamling 2011
Eventuelle spørgsmål vedrørende seminarerne kan rettes til:
Anni Jensen – tlf. 4326 2188 – mail: anni.jensen@sejlsport.dk

