Forslag til organisering av J70 seiling i MS i 2020

Hovederfaringen fra sesongen 2019, er at det har vært mange spennende og utviklende regattaer
som har ført til økt seilkompetanse blant mange, også ungdommer. Dessverre har aktiviteten ikke
stått i forhold til intensjonen utover i sesongen. For 2020 foreslås det at det opprettes en dedikert
J70 komite som har tydelige ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Vi har i det følgende forsøkt å
beskrive hvordan vi ser dette for oss for sesongen 2020.

De som har vært mest med i konseptet har gjort seg følgende erfaringer fra 2019 sesongen.

Erfaringer 2019
-

-

Sterke resultater i tre av sesongens fire nasjonale Seilsportsligaeventer, viser at vår satsning
på J70 seiling gir resultater. Opprykk er faktisk innenfor rekkevidde om ønskelig.
Lokal ligaseiling: Bra interesse og driv i starten av vårsesongen, som gradvis har blitt svekket,
særlig etter sommerferien
o Kretsmesterskap i J70 i ÅS var deltakere svært fornøyde med
o Bra interesse for Høstcup
o Oppsving med J70 på onsdagsregatta på slutten av høsten
Årsak til dalende interesse? Momenter vi har snappet opp
o For de erfarne blir det mye seilskole og lite personlig/team utvikling som seiler(e)
o Manglende forpliktelse til å delta da det ikke seiles i faste team
o Manglende konkurranseaspekt gjennom sesongen.
o Ikke tydelig hvem som har ansvar for vedlikehold av MS båter.
o Det er mye med to regattadager i uken
o Manglende eller sen info om arrangement.
o Dårlige vindforhold i høstsesongen
o Uklarheter om hvem som skulle seile SSL i de ulike eventene
o Ungdom har vært involvert, men ikke tilstrekkelig. Vanskelig å nå disse med
informasjon.
o Båter utleid til SSL – 3 uker uten seiling
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Forslag til endringer for 2020 sesongen
MS bør tydeliggjøre J70 seiling i organisasjonsstrukturen. Det er mange som brenner for J70 seiling,
men som ikke ønsker å arbeide med storbåtseiling. Ulike forslag:
MS oppretter tydelige komiteer under regattautvalg som henholdsvis J70 og Storbåt. Utvalget bør
utvides med tre medlemmer.

J70 komiteens oppgaver
-

Samarbeid med jollegruppe for å bruke J70 aktivt på seilskole, og for å rekruttere ungdom til
J70 seiling
Terminliste for J70 koordinert med jolleutvalg og MRSK. NB!
Prosedyrer for regattagjennomføring
Fordele arrangøransvar.
Fordele vedlikeholdsansvar for båtene
Administrere deltakelse i Seilsportsligaen
Pr for konseptet
Båtplasser og vinteropplag
Rekruttering til konseptet

Forslag til ukentlig regattaoppsett
Format: All ukentlig regattavirksomhet legges til onsdager etter modell av ÅS. På onsdager seiles det
både J70 og storbåt (Norrating). Kan vurderes om også store joller kan stille. Regattautvalg tar
kontakt med ÅS for å få info om deres erfaringer. Storbåt seiler fortsatt med det regattaopplegg de
har hatt de siste årene. J70 seiler på pølsebane ala Seilsportsligaen. J70 seiler korte regattaer etter
ligamal med så mange regattaer som en rekker ila kvelden. Rullerende regattaansvar (mellom
påmeldte J70 lag). Start kl 18.00 hele sesongen. Kl 20.30 Sosial samling med resultatservice på
havnekafeen for alle onsdagsseilere. Kan vurderes om J70 enkelte onsdager skal være med på
distanseseilas.
Motiv: Samle mest mulig regattaaktivitet på en dag for å redusere det totale antallet på regattaer.
Mer passende seilmengde for enkeltseilerne og lettere å organisere. Samle flest mulig seilere på
samme dag slik at seilere får treffe flest mulig medseilere og får følelse av å være med på et stort og
godt gjennomført arrangement.

Forslag til helgearrangement
Ligaseiling på helg der vi inviterer andre foreninger i fylket 4 ganger pr sesong etter modell av
Høstliga 2019. Bør settes opp helga før nasjonale SSL eventer Ett av arrangementene kan være en
todagers event på Finnøya i samarbeid med ÅS og MRSK (kretsmesterskap). Til Finnøya kan både ÅS
og MS slepe J70’iene, og vi kan da få 6 båter på startstreken på en meget bra regattasite.
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Total regattabelastning pr sesong
Vår
8 onsdagsregattaer + 2 helgeeventer (en endags og en todagers)
Høst
8 onsdagsregattaer + 2 helgeeventer (endags)
Seilsportsliga for de som blir tatt ut.
J70 seilere oppfordres også til å stille på distanseseilaser som Gossen rundt, InterCity....

Påmelding
Det åpnes opp for at både team og enkeltseilere kan melde seg på. Enkeltseilere blir satt opp på
team. Team er veien å gå for å skape engasjement, utvikling og forpliktelse. Arrangør kan justere på
team for å få kabalen til å gå opp. Det kommer ikke til å bli prioritert ferdighetsmessig jevne lag, men
å sette opp lag med seilere som ønsker å forplikte seg til å seile sammen gjennom en sesong. Lag
med mange uerfarne må legge ambisjonsnivå deretter og fokusere på å utvikle seg.
Motiv: Skape konkurranse mellom team som kan engasjere, forplikte og utvikle seilferdigheter
gjennom hele sesongen. Vil også gjøre det enklere å fordele vedlikeholdsansvar og arrangøransvar
gjennom sesongen.

Vedlikehold av båter
Rullering på ansvar mellom påmeldte team. Team får vedlikeholdsansvar for en fast båt i en periode,
og seiler også fortrinnsvis med samme båt. Teamene er også ansvarlige for at manglende utstyr blir
bestilt.

Sesongpokalen
Det utvikles nye statutter for sesongpokalen der J70 og storbåt er adskilt.

Seilsportsliga
Innen 1. Mars skal det være klart hvem som skal seile i de ulike SSL eventene. Dersom det blir større
interesse enn anta stevener

Informasjonskanal
All formell informasjon legges på MS hjemmeside. Nyheter deles også på Facebook.
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Vinteraktivitet
Legges opp til 4 temakvelder om ligaseiling ila vinteren bla delt inn etter ulike faser av en regatta. Vi
inviterer gjester til å presentere temaene. Det behøver ikke være eksperter, men de kan forsøke å
samle oppdatert info om temaet på nett, og legge opp til diskusjon.
-

November: Diskusjon av tema tatt opp i dette dokumentet.
Januar: Båthåndtering og start (typiske scenario, regler, taktikk, strategi, erfaringer)
Februar: Kryss (typiske scenario, trim, regler, taktikk, strategi, erfaringer)
April: Lens og målgang (typiske scenario, trim, regler, taktikk, strategi, erfaringer). Info om
sesongen 2020.

Veien videre
Hovedelementene i dettedokumentet er allerede presentert for styret av Geir Oterhals på styremøte
5. Nov 2019.
Regattautvalg bør snarest sette datoer for helgearrangement. Må koordineres med jolleutvalg og
MRSK.
Valgkomiteen bør snarest kontakte mulige personer som kan gå inn i regattautvalg med hovedansvar
for J70. Thomas Hjertø og Geir Oterhals melder allerede sin interesse dersom konseptet blir noe
tilsvarende (eller bedre) enn det som er foreslått i dette dokumentet.

Hilsen,
Thomas Hjertø og Geir Oterhals
MS medlemmer som brenner for ligaseiling
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