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Hei
Bra oppstartsmøte på tirsdag
Oppdatert handlingsplan og en møte plan
Fortsetter på den veien som er blitt staket ut med å involvere alle undergruppene samt og skape felles arrangementer som St Hans feiring , felles avslutning og felles
styremøte med under gruppen
 
Sender dette til ledere av alle undergruppene samt til deltagerne på klubbkonferansen
 
Legger ved hver av oppsummeringene som er blitt gjort og en felles på klubb bygging
Presentasjonen klubb bygging står sentralt i tillegg
 
Målet skal være å få frem en positiv nyhet pr måned utover som vi kan flagge høyt
 
Seilerhilsen
Morten
 
 
 
-
 
Hei,
Første styre møte etter årsmøte

 
 
Styre møte- Hovedstyre skal støtte og bygge opp under aktivitetene i undergruppen
                      Vektlegge å bygge felles identitet
Lage plan og avklare roller
Administrative tiltak
Postboks-                        Henter post 1 gang pr uke                                         Anne
                                          Fakturaer få til overgang til elektronisk email-     Anders
Møteplass Gjestehavn- Anskaffe reoler med 40cm dybde-                           Anne
                                          Henge opp bilder og profilering i trappeoppgang  Anne
Nøkkel til gjestehavnen- Anskaffe nøkkel boks med kode                             Anders
 
Sponsoravtalen med APL – Skrive inn kommentarer for 2018                     Morten
 
Nettside og redigering-   Avklare handlingsrom og redigering Johan         Morten
 
Brønnøysundregister-     Oppdatere oversikter etter årsmøte                    Morten
 
Alt inn-                                Melde inn medlemsstatus pr 1.1.18                     Morten
 
 
Hoved funksjoner
Ole Richard- Koordinering av større foreningsarrrangementer og seilsportsligaen
Bjørn- Kortsiktig få til økede inntekter til Brattholmen, søknader , støtte – hjelpe Ole Gunnar og hyttestyret med bryggeutskiftning
Anne- Arbeid med å bygge felles profilering Seilerhytta/Gjestehavnen
            Profilere alle undergruppene- hver mnd. en positiv nyhet starter med vedlagt informasjon fra Klubbkonferansen 17 og 18 okt.
Siri-    Jobbe med rekruterings prosjekter på tvers i foreningen- kople ressursene sammen
Eivind- Koordinere og være ressurssamler til de store arrangementene og få Seilsportsliga laget opp å gå
Anders- Økonomi oppfølging inn i styret og jobbe med rekrutering/profilering sammen med Siri/Anne
 
 
Klargjøre plan for møter vår og høst
Oppdatert plan i Excel arket
Rapport fra Arrangements gruppe
Arrangementer under planlegging BB 11 NM, APL Race 28-29 juli og arrangement  m J 70 under Arendalsuken
Største arrangementet blir finalen i Seilsportsligaen
Neste møte i arrangementsgruppen tirsdag 10 april kl 17
Kortsiktig handlingsplan, Hyttekomite, styrkes-Anleggsmidler

1.       Bjørn tar kontakt med Ole Gunnar og hjelper til med å skaffe ytterligere inntekter for å bytte ut bryggene
2.       Plan for sommer verter- innstilling skal komme fra Hyttestyret
3.       Felles arrangement St hans feiring og felles avslutning

 
 

 
 
Mvh
Morten
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SV: Oppsummering fra Klubb konferansen 2018
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		Gro Vale

		To

		Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS

		Recipients

		morten.s.knudsen@saint-gobain.com



Glemte jo helt bort dette, men fikk jo med vindskiftet også
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Sendt fra E-post for Windows 10





 





Fra: Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS
Sendt: torsdag 22. mars 2018 kl. 19:58
Til: kristian.eimind@gmail.com; jvevstad@online.no; gro.vale.74@gmail.com
Emne: RE: Oppsummering fra Klubb konferansen 2018





 





Hei





Her ligger alle de ulike foredragene i linken under





 





https://seiling.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbkonferansen.aspx





 





 





 





From: Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS 
Sent: torsdag 22. mars 2018 16.54
To: 'kristian.eimind@gmail.com' <kristian.eimind@gmail.com>; 'jvevstad@online.no' <jvevstad@online.no>; 'gro.vale.74@gmail.com' <gro.vale.74@gmail.com>
Subject: RE: Oppsummering fra Klubb konferansen 2018





 





Hei





 





Fått fra Kristian, lagt inn litt mer på en del punkter her





 





Morten





 





 





Her er et utgangspunkt for en slags oppsummering som vi bør dele ut til styret og våre medlemmer slik at de ser hva som foregår fra Seilforbundet





Inntrykk fra innleder Ole Petter , Hva motiverer til aktivitet i 2018





Generasjon Sømløs,Generasjon Optimal,Generasjon Visuell, Generasjon Ekte,Generasjon Felleskape





Youtube, Facebook- videoer





Oppsummert- Et sted for å senke skuldrene- føle kontroll og mestring, Mål og tilbakemelding





Stå for gode verdier- vær ærlig og transparens





Person og makt betyr mer enn organisasjon





Konkurranse element i hverdagen endre behovet for idretten





-Arena for å senke skuldrene





-Føle kontroll og mestring





-Mål og tilbakemelding





 





Kompetent generasjon- Kommuniserer Visuelt/ Lære bort Visuelt





Suksess historie Lysaker fjorden Brett seiler klubb fra 220-504 medlemmer





Ekte og involvering 





Kjerneverdier





Sikkerhet og kvalitet





Alternative aktivieter





 





Profesjonalisering





Planlagt vei  eller ble til mens vi gikk





Suksessfaktor: inntekter, Lønnsomhet pr aktivitet





Lønnede trenere





Økonomi kontroll





Kjenn på hva som er mulig





Daglig leder i 25 % stilling





Raus





 





Morsomt





Skaffet standup brett, og laget andre aktiviteter





Målgruppe 9-16 år





Rekrutering fra lokalmiljøet





Andre suksessfaktorer





Opplever mestring





Miljø-klassekapteiner





Innvolvere mødre, Ladysurf 30





Familie samlinger Arendal og Hvasser





Asker Seilforening





Ansettelse av daglig leder





Proff drift





Svare på henvendelser fra medlemmer





Utvikle allianser





Nytt fra World sailing





Toppseilere er tatt inn i alle kommiteer.





Det diskuteres om antall trenerbåter/foreldrebåter bør begrenses pga miljøhensyn.





Flere mixklasser i OL





Minst 4 klasser skal revideres ved hvert OL.





Nettseiling skal formaliseres bedre.





For dommere:





Marianne Middelton er gått bort. Hun var norges ledende dommer i svært mange år. To andre dommer 3 (bl.a.Inger Bøymo) er også nylig døde.





Nytt i regelboka:





Tre nye nasjonsbetegnelser. Supportperson har fått økt «status»





Det åpnes for mer mekling(Arbitration):





Appendix T er grundig, men ikke ideellt, da man etter mekling kan nekte å godta meklingsresultatet og så kreve full protestbehandling. 





Appendix X er et amerikansk system, der meklingen er bindende





Tillegg 3 er en norsk oversettelse, som ennå ikke er godkjent, og kanskje skal omarbeides noe før bruk. 





Appendix B - Brettseilingsregler





Trenerseminar, sommerskoler , rekrutteringsvei, Moss som eksempel





 





NIF IT Klubb adm.





10 Kjennetegn veldrevet klubb





1.Hvert styremøte.    Positiv ting





2.Synlig for omgivelsene og klar over sitt publikum





3.Årsmøte, korrekt med protokoll, regnskap, budsjett og planer





Valgkomiteen iverksatt 4-5 mnd før årsmøte





4. Styreoppnevnt barneidrettsansvarlig





5.Visjon





 





6. Verdier





 





7.Handlingsplan





   Gjør noen ting ordentlig ikke gap over for mange ting på en gang





8.Klubbhåndbok





  Forsvarlig og fornuftig organisering





Skille administrasjon /tillitsvalgte rollebeskrivelser





9. Økonomi håndbok





  Hvert enkelt aktivitet skal gi positivt bidrag- ingen kryss subsidiering med mindre en planlegger slik





10.Valgkomite





Ny Utdannelses struktur





Grunnkurs frivillige erstatter bl a Dommer/arrangør 1





Så Regionaldommer(Dommer 2), Matchdommer, Banedommer og Direktedommer fleet, samt region-arrangør.  Dette for å få flere unge banedommere og direktedommere. 





Så Nasjonal matchdommer, forbundsdommer(Dommer 3), Nasjonal arrangør Regattasjef





Til slutt International Umprie Match, International Umprie Fleet, International Judge og International Race officer





Ved dommere/regattasjefer som går for å bli godkjent internasjonalt, deles utgiftene likt mellom forbundet og hjemmeforeningen.





 





Hvordan gjøre stevnene bedre:





Nybegynner opplæring





 





Sjøslaget- forenklede regler for barn 9-15, kortere tid nær land, vektlegge samhandling på land også





Mediekontakt og lage egne innslag for presentasjon i lokale medier





 





Delingsøkonomi – Skape opplevelser for medlemmene- Optiflex –nå potensielle kunder





Skills – kompetansebygging for medlemmene





Klubb eide båter J70 Moss/Son





Turseiling, hva kan vi tilby





Hvordan arrangør og dommere gjør stevnene bedre





Alle skal bruke Manage2sail





Bruke oppslagstavle i m2s





Gjøre gode forberedelser





Lage et stevne på seilernes premisser.





Få ned ventetid på vann





Ledermøte økonomi,





2016 kostnader ført på 2017





Dårlig styring





Endret fra desember





Kontroll hver mnd





Ba om tillitt





Kretsledd- kun 4 kretser som fungerer 





Hordaland suksess





Vestfold og OAS forbedret





 





Seiling,integrering og sosialt ansvr





Regattahåndteringssystem





 





VHF kommunikasjon





Brukes når alle skal ha info





Telefon brukes når ikke trenere og foreldre skal høre på.





 





Kan bruke elektroniske hjelpemidler:





Droner – Sjekk lovdata. Ikke i nærheten av flyplass





Videokameraer





Smarttelefon/PC





Gopro - Ikke som bevis i protester





Tracking – Enten m profft utstyr eller m smarttelefoner m RaceQ(like bra bare gratis)





RF-ID/NFC Lite armbånd til 10 kr som brukes som sikkerhet – slik at man vet at ingen seilere er igjen på vannet





Elektroniske hjelpemidler brukes for gøy





Publikumsmessig





Læring





Sikkerhet





Regelbrudd





Start og målgang





Liga kosnept





Sail logic styrer hele konseptet





Utvikler modellene videre





Skal være like gøy å se/følge på nett som å seile





Videre utvikle teknikk og arrangøren





Selge ut 5 båter i år slik at flere foreninger får mulighet til komme i gang med bag seiling





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





Morten S Knudsen





Senior Process Engineer





Phone:+47 90 96 39 34
morten.s.knudsen@saint-gobain.com
--------------------------------------------------------
Saint-Gobain Ceramic Materials AS





Phone: +47 37 26 00 00
Postboks 113, NO-4792 Lillesand
www.sic.saint-gobain.com 
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Hvordan begynner nybegynnerne barn/ungdom i norsk seiling??


Etter en vår sesong har de fått maks 10-15 timer seiltrening.
Så mye som 50% av nybegynnerne kommer ikke tilbake til seiltreningen år 2


Endringer som bør gjøres er:


· Starte med nybegynnerkurs ut fra sommerskolene.
Dvs invitere de som har deltatt på kurs i løpet av sommeren til nybegynnerkurs på høsten.
Da med en oppstarts helg, så den kan få en del timer med seiling i en smell.


· En vesentlig grunn til frafall er at det tar tid å opparbeide mestringsfølelse og seilglede. Nye, ukontrollerbare elementer som deltakerne må opparbeide tilstrekkelige ferdigheter til å glede seg over krever tid. Noen forsøk med to treninger pr uke, samt 2-4 helgesamlinger, har vist at langt flere i disse gruppene fortsetter til 2.år.


· Per Christian Bordal – nå fungerende generalsekretær i Norges Seilforbund er også ivrig deltaker i Moss Seilforening som i de siste år har forsøkt nye veier til økt rekruttering med å starte nybegynneråret med varme i vannet – i august – og med Moss Seilforenings ”Seilakademiet”


Hva kan vi som trenere gjøre for å redusere frafallet


Norges Idrettsforbund har i sine idrettspolitiske dokumenter sagt:
«Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere»
Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene. Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.


Dagens trenere skal jobbe med ulike målgrupper og håndtere kravene fra utøverne, deres foreldre, klubber og andre interessenter. Dette har ført til at trenere må fylle en rekke roller. Denne kompleksiteten gjør det å være trener i dag både mer spennende og utfordrende enn noen gang tidligere. Trenerløypa er ett bidrag til å møte denne utfordringen. Ved å øke trenerkompetansen vil man i større grad bidra til idrettsglede for alle. Om en trener er suksessfull kan ikke kun baseres på resultater i konkurranser. Dagens trenere må forstå konteksten de opererer i og skape gode relasjoner med utøverne og andre interessenter. I henhold til kompetansemålene i Trenerløypa skal trenerne etterleve verdiene til norsk idrett og samtidig følge de regler og retningslinjer som er satt av Idrettsforbundet og særforbundene.











Turseilerne, hva med oss? – Tur seilere som ikke deltar på regatta


Hvilket tilbud har foreningen din for turseilerne? 
Turarrangementer: – Litt seiling – Sosialt innhold – Seiltur kombinert med fjelltur – Familieturer – Grill, strandliv, bading.
Krever en del forberedelser og arrangering, påmelding, målvalg osv. OG Alltid VÆRFORBEHOLD.


Kan vi lage et selvgående opplegg?
 – Som stimulerer til mer aktivitet – En form for konkurranse? – Tilsvarende «StikkUT»?
StikkUT er fra Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal.


Slik ble SeilUT til.
Målsetning: Flere båter ut på fjorden
• Definere SeilUT-poster: Plukke ut turmål 
• Lage og presentere ENKLE og ENTYDIGE regler for opplegget 
• Bestemme: Baseres på tillit eller dokumentasjon/koder? 
• Lage ENKELT innrapporteringssystem for brukerne (Egen App ble litt i overkant avansert/dyrt…) 
• Bruk Google Forms (skjemaer) eller tilsvarende 
• Lenke opp fra foreningens hjemmeside 
• Presentere resultater underveis i sesongen


Hva oppnådde Molde med dette


• «Endelig noe nytt for turseilerne» 
• Flere båter på fjorden – «Kanskje hadde vi seilt på tur uansett…….?» 
• Publisitet om aktiviteten i foreningen, rekruttering til seilmiljøet 
• Mange vil oppleve turer og havner de ellers ikke ville ha besøkt! 
• Kanskje flere «kjøper» ideen?


Mer om regler, premiering og hvor mange «poster» finnes på Moldes hjemmeside. http://www.moldeseilforening.no/





Vindskift skaper hjerterom på havet – For Maritim Mestring


· Vindskifts drøm er å er å gi den gode seilopplevelsen til alle grupper som ellers ikke vil få oppleve den Hva vi ønsker å oppnå? 


· Vindskifts overordnede mål er å bidra til økt inkludering og integrering – og parallelt
rekruttere til seilsporten.


· i 2040 vil det være 57 % innvandrere eller med innvandrerbakgrunn i Oslo.


· Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.


· I løpet av to år har KNS hjulpet over 400 nye seilere på vannet uten å bruke en eneste krone.


Hvorfor delta i Vindskift:


Økt rekrutering til din seilforening - Dere tilbyr en ny opplevelse til lokalmiljøet - Tilby de lokale seilerene en mulighet til å bidra til samfunnet - Utnytter ubrukte ressurser - Skaper et felleskap - Deler hobby og møter nye mennesker - Gode PR muligheter for seilforeningen.


Kontakt: susanne.vindskift@gmail.co m tlf: 48098313
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Hvordan begynner nybegynnerne 




barn/ungdom i norsk seiling??




 




E




tter 




en vår sesong har de fått 




maks 10




-




15 timer seiltrening




.




 




Så mye som 50% av nybegynnerne kommer ikke tilbake til seiltreningen år 2




 




E




ndringer som bør gjøres er:




 




-




 




Starte med nybegynnerkurs ut fra sommerskolene.




 




Dvs invitere de som har deltatt på kurs i løpet av 




sommeren




 




til nybegynnerkurs på høsten.




 




Da med en oppstarts helg, så den kan få en del 




timer med 




seiling 




i en smell.




 




-




 




E




n vesentlig grunn til frafall er at det tar tid å opparbeide mestringsfølelse og seilglede. Nye, 




ukontrollerbare elementer som deltakerne må opparbeide tilstrekkelige ferdigheter til å 




glede seg over krever tid. 




Noen forsøk med to treninger pr uke, samt 2




-




4 helgesamlinger, har 




vist at langt flere i disse gruppene fortsetter til 2.år.




 




-




 




Per Christian Bordal 




–




 




nå fungerende generalsekr




etær i Norges Seilforbund er også ivrig 




deltaker i Moss Seilforening som i de siste år har forsøkt nye veier til økt rekruttering




 




med å 




starte nybegynneråret med varme i vannet 




–




 




i august 




–




 




og med Moss Seilforenings 




”Sei




lakademiet”




 




Hva kan vi som trenere gjøre for å redusere frafallet




 




Norges Idrettsforbund har i sine idrettspolitiske dokumenter




 




sagt




:




 




«




Bedre trenere 




–




 




Bedre aktivitet 




–




 




Bedre utøvere




»




 




Trenerløypa 




er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker 




norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle 




egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god 




aktivitet i klubbene. Trenerne i norsk 




idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle 




nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å 




utvikle utøve




rne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og 




utøvergruppene de er en del av.




 




Dagens trenere skal jobbe med ulike målgrupper og håndtere kravene fra utøverne, deres foreldre, 




klubber og andre interessenter. Dette har ført til at trenere må fylle en rekke roller. Denne 




kompleksiteten gjør det å være trener i dag både me




r spennende og utfordrende enn noen gang 




tidligere. Trenerløypa er ett bidrag til å møte denne utfordringen. Ved å øke trenerkompetansen vil 




man i større grad bidra til idrettsglede for alle. Om en trener er suksessfull kan ikke kun baseres på 




resultater i




 




konkurranser. Dagens trenere må forstå konteksten de opererer i og skape gode 




relasjoner med utøverne og andre interessenter. I henhold til kompetansemålene i Trenerløypa skal 




trenerne etterleve verdiene til norsk idrett og samtidig følge de regler og ret




ningslinjer som er satt av 




Idrettsforbundet og særforbundene.
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Hvordan begynner nybegynnerne barn/ungdom i norsk seiling?? 



Etter en vår sesong har de fått maks 10-15 timer seiltrening. 



Så mye som 50% av nybegynnerne kommer ikke tilbake til seiltreningen år 2 



Endringer som bør gjøres er: 



- Starte med nybegynnerkurs ut fra sommerskolene. 



Dvs invitere de som har deltatt på kurs i løpet av sommeren til nybegynnerkurs på høsten. 



Da med en oppstarts helg, så den kan få en del timer med seiling i en smell. 



- En vesentlig grunn til frafall er at det tar tid å opparbeide mestringsfølelse og seilglede. Nye, 



ukontrollerbare elementer som deltakerne må opparbeide tilstrekkelige ferdigheter til å 



glede seg over krever tid. Noen forsøk med to treninger pr uke, samt 2-4 helgesamlinger, har 



vist at langt flere i disse gruppene fortsetter til 2.år. 



- Per Christian Bordal – nå fungerende generalsekretær i Norges Seilforbund er også ivrig 



deltaker i Moss Seilforening som i de siste år har forsøkt nye veier til økt rekruttering med å 



starte nybegynneråret med varme i vannet – i august – og med Moss Seilforenings 



”Seilakademiet” 



Hva kan vi som trenere gjøre for å redusere frafallet 



Norges Idrettsforbund har i sine idrettspolitiske dokumenter sagt: 



«Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere» 



Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker 



norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle 



egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene. Trenerne i norsk 



idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle 



nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å 



utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og 



utøvergruppene de er en del av. 



Dagens trenere skal jobbe med ulike målgrupper og håndtere kravene fra utøverne, deres foreldre, 



klubber og andre interessenter. Dette har ført til at trenere må fylle en rekke roller. Denne 



kompleksiteten gjør det å være trener i dag både mer spennende og utfordrende enn noen gang 



tidligere. Trenerløypa er ett bidrag til å møte denne utfordringen. Ved å øke trenerkompetansen vil 



man i større grad bidra til idrettsglede for alle. Om en trener er suksessfull kan ikke kun baseres på 



resultater i konkurranser. Dagens trenere må forstå konteksten de opererer i og skape gode 



relasjoner med utøverne og andre interessenter. I henhold til kompetansemålene i Trenerløypa skal 



trenerne etterleve verdiene til norsk idrett og samtidig følge de regler og retningslinjer som er satt av 



Idrettsforbundet og særforbundene. 
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RE: Oppsummering fra Klubb konferansen 2018

		From

		Joern Vevstad

		To

		Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS

		Recipients

		morten.s.knudsen@saint-gobain.com



Her kommer et lite bidrag til. Det går litt fort i svingene om dagene, men har nå landet i Torbole for en uke.





 





Jørn





 





 





Den 22.03.2018 16:54, skrev Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS:





Hei





 





Fått fra Kristian, lagt inn litt mer på en del punkter her





 





Morten





 





 





Her er et utgangspunkt for en slags oppsummering som vi bør dele ut til styret og våre medlemmer slik at de ser hva som foregår fra Seilforbundet





Inntrykk fra innleder Ole Petter , Hva motiverer til aktivitet i 2018





Generasjon Sømløs,Generasjon Optimal,Generasjon Visuell, Generasjon Ekte,Generasjon Felleskape





Youtube, Facebook- videoer





Oppsummert- Et sted for å senke skuldrene- føle kontroll og mestring, Mål og tilbakemelding





Stå for gode verdier- vær ærlig og transparens





Person og makt betyr mer enn organisasjon





Konkurranse element i hverdagen endre behovet for idretten





-Arena for å senke skuldrene





-Føle kontroll og mestring





-Mål og tilbakemelding





 





Kompetent generasjon- Kommuniserer Visuelt/ Lære bort Visuelt





Suksess historie Lysaker fjorden Brett seiler klubb fra 220-504 medlemmer





Ekte og involvering 





Kjerneverdier





Sikkerhet og kvalitet





Alternative aktivieter





 





Profesjonalisering





Planlagt vei  eller ble til mens vi gikk





Suksessfaktor: inntekter, Lønnsomhet pr aktivitet





Lønnede trenere





Økonomi kontroll





Kjenn på hva som er mulig





Daglig leder i 25 % stilling





Raus





 





Morsomt





Skaffet standup brett, og laget andre aktiviteter





Målgruppe 9-16 år





Rekrutering fra lokalmiljøet





Andre suksessfaktorer





Opplever mestring





Miljø-klassekapteiner





Innvolvere mødre, Ladysurf 30





Familie samlinger Arendal og Hvasser





Asker Seilforening





Ansettelse av daglig leder





Proff drift





Svare på henvendelser fra medlemmer





Utvikle allianser





Nytt fra World sailing





Toppseilere er tatt inn i alle kommiteer.





Det diskuteres om antall trenerbåter/foreldrebåter bør begrenses pga miljøhensyn.





Flere mixklasser i OL





Minst 4 klasser skal revideres ved hvert OL.





Nettseiling skal formaliseres bedre.





For dommere:





Marianne Middelton er gått bort. Hun var norges ledende dommer i svært mange år. To andre dommer 3 (bl.a.Inger Bøymo) er også nylig døde.





Nytt i regelboka:





Tre nye nasjonsbetegnelser. Supportperson har fått økt «status»





Det åpnes for mer mekling(Arbitration):





Appendix T er grundig, men ikke ideellt, da man etter mekling kan nekte å godta meklingsresultatet og så kreve full protestbehandling. 





Appendix X er et amerikansk system, der meklingen er bindende





Tillegg 3 er en norsk oversettelse, som ennå ikke er godkjent, og kanskje skal omarbeides noe før bruk. 





Appendix B - Brettseilingsregler





Trenerseminar, sommerskoler , rekrutteringsvei, Moss som eksempel





 





NIF IT Klubb adm.





10 Kjennetegn veldrevet klubb





1.Hvert styremøte.    Positiv ting





2.Synlig for omgivelsene og klar over sitt publikum





3.Årsmøte, korrekt med protokoll, regnskap, budsjett og planer





Valgkomiteen iverksatt 4-5 mnd før årsmøte





4. Styreoppnevnt barneidrettsansvarlig





5.Visjon





 





6. Verdier





 





7.Handlingsplan





   Gjør noen ting ordentlig ikke gap over for mange ting på en gang





8.Klubbhåndbok





  Forsvarlig og fornuftig organisering





Skille administrasjon /tillitsvalgte rollebeskrivelser





9. Økonomi håndbok





  Hvert enkelt aktivitet skal gi positivt bidrag- ingen kryss subsidiering med mindre en planlegger slik





10.Valgkomite





Ny Utdannelses struktur





Grunnkurs frivillige erstatter bl a Dommer/arrangør 1





Så Regionaldommer(Dommer 2), Matchdommer, Banedommer og Direktedommer fleet, samt region-arrangør.  Dette for å få flere unge banedommere og direktedommere. 





Så Nasjonal matchdommer, forbundsdommer(Dommer 3), Nasjonal arrangør Regattasjef





Til slutt International Umprie Match, International Umprie Fleet, International Judge og International Race officer





Ved dommere/regattasjefer som går for å bli godkjent internasjonalt, deles utgiftene likt mellom forbundet og hjemmeforeningen.





 





Hvordan gjøre stevnene bedre:





Nybegynner opplæring





 





Sjøslaget- forenklede regler for barn 9-15, kortere tid nær land, vektlegge samhandling på land også





Mediekontakt og lage egne innslag for presentasjon i lokale medier





 





Delingsøkonomi – Skape opplevelser for medlemmene- Optiflex –nå potensielle kunder





Skills – kompetansebygging for medlemmene





Klubb eide båter J70 Moss/Son





Turseiling, hva kan vi tilby





Hvordan arrangør og dommere gjør stevnene bedre





Alle skal bruke Manage2sail





Bruke oppslagstavle i m2s





Gjøre gode forberedelser





Lage et stevne på seilernes premisser.





Få ned ventetid på vann





Ledermøte økonomi,





2016 kostnader ført på 2017





Dårlig styring





Endret fra desember





Kontroll hver mnd





Ba om tillitt





Kretsledd- kun 4 kretser som fungerer 





Hordaland suksess





Vestfold og OAS forbedret





 





Seiling,integrering og sosialt ansvr





Regattahåndteringssystem





 





VHF kommunikasjon





Brukes når alle skal ha info





Telefon brukes når ikke trenere og foreldre skal høre på.





 





Kan bruke elektroniske hjelpemidler:





Droner – Sjekk lovdata. Ikke i nærheten av flyplass





Videokameraer





Smarttelefon/PC





Gopro - Ikke som bevis i protester





Tracking – Enten m profft utstyr eller m smarttelefoner m RaceQ(like bra bare gratis)





RF-ID/NFC Lite armbånd til 10 kr som brukes som sikkerhet – slik at man vet at ingen seilere er igjen på vannet





Elektroniske hjelpemidler brukes for gøy





Publikumsmessig





Læring





Sikkerhet





Regelbrudd





Start og målgang





Liga kosnept





Sail logic styrer hele konseptet





Utvikler modellene videre





Skal være like gøy å se/følge på nett som å seile





Videre utvikle teknikk og arrangøren





Selge ut 5 båter i år slik at flere foreninger får mulighet til komme i gang med bag seiling





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





Morten S Knudsen





Senior Process Engineer





Phone:+47 90 96 39 34
morten.s.knudsen@saint-gobain.com
--------------------------------------------------------
Saint-Gobain Ceramic Materials AS





Phone: +47 37 26 00 00
Postboks 113, NO-4792 Lillesand
www.sic.saint-gobain.com 
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Delingsøkonomi – Skape opplevelser for medlemmene- Optiflex –nå potensielle kunder


Skills – kompetansebygging for medlemmene





· Klubbene er ikke lengre et møtested for ungdommene, men et sted hvor de opplever at de blir bedre i noe eller et sted for å skape minner de kan skryte av.


· Delingsøkonomien øker sterkt. Bed and Breakfast er stabil mens bilutleie faller. Båtutleiemarkedet består av båtutleie og utleie av kompetanse. En stor del av arbeidstokken tar en ekstra jobb ut fra mulighet eller ut fra pasjon. I fremtiden vil en mindre del av arbeidsstokken være fast ansatt, men heller jobbe som kontraktører.


· Båtopplevelser er unike. Målet er å skape minner som kan deles, noe som igjen vil føre seilere tilbake til sporten. Trenden går fra materialistisk til opplevelser. Opplevelsene må oppleves som unike.


· Opplevelser er den nye sosiale valutaen.


· Hvrdan bruke klubbenenes ressurser? En måte er lederutvikling. Et fungerende mannskap er et eksempel på god ledelse. 


· Klubbmedlemskap er også nettverksskapende.


· Brukere og klubb må være på samme media.





Elektroniske hjelpemidler:


· Nyttig for arrangørene, dommere, publikum og seilere.


· Innfør nye hjelpemidler fordi de er morsomme! Da kommer resten av seg selv.


· Telefonen kan gjøre det meste du ønsker, og stort sett gratis.


· Video: Store begrensinger. Telefonen er ofte bedre enn kamera. Laserklubben har godkjent Og-Pro i båtene.


· Droner: Allerede brukt i 10 år. Strenge regler som er lagt ut på Lov-Data.


· Tracking: Gode telefonløsninger til lokal bruk.


· Det finnes gode og rimelige løsninger for elektronisk registrering.
















RE: Oppsummering fra Klubb konferansen 2018

		From

		Kristian Eimind

		To

		Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS

		Cc

		'Kristian Eimind - Diva355'

		Recipients

		morten.s.knudsen@saint-gobain.com; kristian.eimind@gmail.com



 





La inn noen kommentarer under opplegget med Sail Logic inn i tur og hav presentasjonen





Sender også med en historie fra World Class Manufactoring hvor seiling blir benyttet som eksempel, det finnes my bra der ute-Industri 4,0





 





Morten





 





From: Knudsen, Morten Steinar - SG Ceramic Materials AS 
Sent: søndag 18. mars 2018 19.48
To: 'kristian.eimind@gmail.com' <kristian.eimind@gmail.com>; 'jvevstad@online.no' <jvevstad@online.no>; 'gro.vale.74@gmail.com' <gro.vale.74@gmail.com>
Subject: Oppsummering fra Klubb konferansen 2018





 





Hei, 





 





 





Takk for 2 fine dager,





 





Her er et utgangspunkt for en slags oppsummering som vi bør dele ut til styret og våre medlemmer slik at de ser hva som foregår fra Seilforbundet





Inntrykk fra innleder Ole Petter , Hva motiverer til aktivitet i 2018





Generasjon Sømløs,Generasjon Optimal,Generasjon Visuell, Generasjon Ekte,Generasjon Felleskape





Youtube, Facebook- videoer





Oppsummert- Et sted for å senke skuldrene- føle kontroll og mestring, Mål og tilbakemelding





Stå for gode verdier- vær ærlig og transparens





Person og makt betyr mer enn organisasjon





Suksess historie Lysaker fjorden Brett seiler klubb fra 220-504 medlemmer





Ekte og involvering 





Asker Seilforening





Ansettelse av daglig leder





Proff drift





Svare på henvendelser fra medlemmer





Utvikle allianser





Nytt fra World sailing





Trenerseminar, sommerskoler , rekrutteringsvei, Moss som eksempel





 





NIF IT Klubb adm.





10 Kjennetegn veldrevet klubb





-





Ny Utdannelses struktur





Nybegynner opplæring





 





Sjøslaget- forenklede regler for barn 9-15, kortere tid nær land, vektlegge samhandling på land også





Mediekontakt og lage egne innslag for presentasjon i lokale medier





 





Delingsøkonomi – Skape opplevelser for medlemmene- Optiflex –nå potensielle kunder





Skills – kompetansebygging for medlemmene





Klubb eide båter J70 Moss/Son





Turseiling, hva kan vi tilby





Hvordan arrangør og dommere gjør stevnene bedre





Ledermøte økonomi,





2016 kostnader ført på 2017





Dårlig styring





Endret fra desember





Kontroll hver mnd





Ba om tillitt





Kretsledd- kun 4 kretser som fungerer 





Hordaland suksess





Vestfold og OAS forbedret





 





Seiling,integrering og sosialt ansvr





Regattahåndteringssystem





 





VHF kommunikasjon





Liga kosnept





Sail logic styrer hele konseptet





 





 





 





 





 





 





 





1.       Inntrykk fra innleder ved Ole Petter, Hva motiverer til aktivitet i 2018- nettreferanse olepetter@opinion.no





Trender valg og rask respons





Generasjon Sømløs





 





 





 





 





Morten S Knudsen





Senior Process Engineer





Phone:+47 90 96 39 34
morten.s.knudsen@saint-gobain.com
--------------------------------------------------------
Saint-Gobain Ceramic Materials AS





Phone: +47 37 26 00 00
Postboks 113, NO-4792 Lillesand
www.sic.saint-gobain.com 





 





Hei her er mine kommentarer:





Nytt fra World Sailing:





Toppseilere er tatt inn i alle kommiteer.





Det diskuteres om antall trenerbåter/foreldrebåter bør begrenses pga miljøhensyn.





Flere mixklasser i OL





Minst 4 klasser skal revideres ved hvert OL.





Nettseiling skal formaliseres bedre.





For dommere:





Marianne Middelton er gått bort. Hun var norges ledende dommer i svært mange år. To andre dommer 3 (bl.a.Inger Bøymo) er også nylig døde.





Nytt i regelboka:





Tre nye nasjonsbetegnelser. Supportperson har fått økt «status»





Det åpnes for mer mekling(Arbitration):





Appendix T er grundig, men ikke ideellt, da man etter mekling kan nekte å godta meklingsresultatet og så kreve full protestbehandling. 





Appendix X er et amerikansk system, der meklingen er bindende





Tillegg 3 er en norsk oversettelse, som ennå ikke er godkjent, og kanskje skal omarbeides noe før bruk. 





Appendix B - Brettseilingsregler





 





Ny utdannelsesstruktur:





Grunnkurs frivillige erstatter bl a Dommer/arrangør 1





Så Regionaldommer(Dommer 2), Matchdommer, Banedommer og Direktedommer fleet, samt region-arrangør.  Dette for å få flere unge banedommere og direktedommere. 





Så Nasjonal matchdommer, forbundsdommer(Dommer 3), Nasjonal arrangør Regattasjef





Til slutt International Umprie Match, International Umprie Fleet, International Judge og International Race officer





Ved dommere/regattasjefer som går for å bli godkjent internasjonalt, deles utgiftene likt mellom forbundet og hjemmeforeningen.





 





Hvordan gjøre stevnene bedre:





Alle skal bruke Manage2sail





Bruke oppslagstavle i m2s





Gjøre gode forberedelser





Lage et stevne på seilernes premisser.





Få ned ventetid på vann





 





VHF kommunikasjon:





Brukes når alle skal ha info





Telefon brukes når ikke trenere og foreldre skal høre på.





 





Kan bruke elektroniske hjelpemidler:





Droner – Sjekk lovdata. Ikke i nærheten av flyplass





Videokameraer





Smarttelefon/PC





Gopro - Ikke som bevis i protester





Tracking – Enten m profft utstyr eller m smarttelefoner m RaceQ(like bra bare gratis)





RF-ID/NFC Lite armbånd til 10 kr som brukes som sikkerhet – slik at man vet at ingen seilere er igjen på vannet





Elektroniske hjelpemidler brukes for gøy





Publikumsmessig





Læring





Sikkerhet





Regelbrudd





Start og målgang





 





Hilsen Kristian





 





 





 



















2018

		Møtekalender Arendals seilforening



		Dato		Rutine

		15-Mar		Årsmøte 				Dato		Rutine

				Avklaringer på forslag og endringer som skal planlegges				3-Dec		Styremøte

		17-18 mars		Klubbkonferanse Gardermoen						Økonomi oversikter og årsavslutning

		3-Apr		Styre møte						Plan for 2019

				Lage plan og avklare roller 						Plan for årsmøte 2019

				Klargjøre plan for møter vår og høst						Rapporter fra under gruppen

				Rapport fra Arrangements gruppe

				Kortsiktig handlingsplan,Hyttekomite, styrkes-Anleggsmidler

		7-May		Styremøte

				Aktiviteter fra undergruppene

				Plan for 2019- Arrangementer som søkes på, Ole Richard/Eivind



		4-Jun		Styremøte- utvidet med undergruppene

				Økonomi status og planer gjennom sommeren

				Arrangementer status

		23-Jun		Fellesarangemetn Brattholmen





		6-Aug		Styremøte

				Økonomi status og planer høsten

				Langsiktig plan- Brattholmen og anleggsbase i land



		10-Sep		Styremøte- utvidet med undergruppene

				Strategi arbeid 2019-2022

				Felles knutepunkter og handlinger

				Langsiktig arbeid for å sikre økonomi på sikt

		8-Oct		Styremøte

				Styremøte - Plan for vinter 2018/2019

				Oppstart av valg komite med videre utvikling



		5-Nov		Styremøte

				Aktivitetsoversikter undergruppene

				Felles avslutning av sesongen , utmerkelser , prestasjoner





Fra Årsmøte

		Kommentarer fra årsmøte		Risiko		Muligheter		Gjennomføring

		6 ulike undergrupper		Spredt aktivitet		Samhandling ved fellesarrangementer		St.Hans

								Strandrydding

						Fremtidig fast sted

		Pkt 10.1 Økonomistyring

		Ressurser til hyttestyret, søknader		Ser ikke langsiktig perspektiv		Fremtidig inntjening og stor aktivia

		Pkt 10.2 Flytebrygger		Kan ryke		Øke inntjening og bedre for arrangementer

		Se på langsiktig plan		Store kostnader oppgradering 		Øke inntjening slik at dette dekker større andel til drift

				Vann avløp, ikke godkjent løsning i dag

						Hente inn anleggsmidler 

						SR Bank  spleis. No

						Selge reklameplasser på bryggene

		Pkt 10.3 Medlemskontigenter		For høye avgifter på evt nybegynnere				Sørge for praksis med fakturering først etter 4 gangs leie av båt

								Se på Maritim Mestrings påmeldingsavgifter i prosjektperioden

								Betale pr sesong for båt/jolle/brett







Rollefordeling

		Ole Richard		Koordinering større arrangmenter, Seilsportsligaen

		Bjørn		Kortsiktig få til økede midler til Brattholmen, søknader pådriver

		Anne		Arbeide med å bygge felles profilering Seilerhytta /Gjestehavnen

				Profilere alle undergruppen

		Siri		Jobbe med rekruteringsprosjekter på tvers i foreningen, koble ressurser sammen

		Eivind		Koordinere og ressurssamler til de store arrangementene og få seilsportsligan opp å gå

		Anders		Økonomi oppfølging inn i styret og jobbe med rekrutering/profilering sammen med Anne
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Klubbkonferansen 2018

17 og 18 oktober 

Kristian Eimind

Jørn Vevstad

Gro Vale

Morten Knudsen







Trender :Hva motiverer til aktivitet 

Inntrykk fra innleder Ole Petter , Hva motiverer til aktivitet i 2018

Generasjon Sømløs,Generasjon  Optimal, Generasjon Visuell, Generasjon Ekte, Generasjon Felleskape

Youtube, Facebook- videoer

Oppsummert- Et sted for å senke skuldrene- føle kontroll og mestring, Mål og tilbakemelding

Stå for gode verdier- vær ærlig og transparens

Person og makt betyr mer enn organisasjon

Konkurranse element i hverdagen endre behovet for idretten

-Arena for å senke skuldrene

-Føle kontroll og mestring

-Mål og tilbakemelding



Kompetent generasjon- Kommuniserer Visuelt/ Lære bort Visuelt









Suksess historie – Ekte og innvolvering
Lysaker fjorden Brett seiler klubb fra 220-504 medlemmer



Kjerneverdier

Sikkerhet og kvalitet

Alternative aktiviteter

Profesjonalisering

Planlagt vei  eller ble til mens vi gikk

Suksessfaktor: inntekter, Lønnsomhet pr aktivitet

Lønnede trenere

Økonomi kontroll

Kjenn på hva som er mulig

Daglig leder i 25 % stilling

Raus

Morsomt

Skaffet standup brett, og laget andre aktiviteter

Målgruppe 9-16 år

Rekrutering fra lokalmiljøet

Andre suksessfaktorer

Opplever mestring

Miljø-klassekapteiner

Involvere mødre, Lady surf 30

Familie samlinger Arendal og Hvasser









10 kjenne tegn på veldrevet klubb



1.Hvert styremøte.    Positiv ting

2.Synlig for omgivelsene og klar over sitt publikum

3.Årsmøte, korrekt med protokoll, regnskap, budsjett og planer

Valgkomiteen iverksatt 4-5 mnd før årsmøte

4. Styreoppnevnt barneidrettsansvarlig

5.Visjon

6. Verdier

7.Handlingsplan

   Gjør noen ting ordentlig ikke gap over for mange ting på en gang

8.Klubbhåndbok

  Forsvarlig og fornuftig organisering

Skille administrasjon /tillitsvalgte rollebeskrivelser

9. Økonomi håndbok

  Hvert enkelt aktivitet skal gi positivt bidrag- ingen kryss subsidiering med mindre en planlegger slik

10.Valgkomite









image1.7BF6EF10







Tl. 909 63 934
 
 
 
 


