Dansk Sejlunion og Optimist Sailing Team
Denmark udvider samarbejdet
af: Sandeep Sander
Bestyrelserne for Optimist Sailing Team Denmark og Dansk Sejlunion samt lederne fra Dansk Sejlunion
og en repræsentant for kredsene har holdt møde mandag den 8. september kl 16 - 19:30. Der er aftalt
udvidet dialog på forskellige niveauer om forskellige emner. Opgavefordelingen blandt Optimist Sailing
Team Denmarks bestyrelsesmedlemmer i relation til DS er internt aftalt således:
Dialog om statutter, TORM Grand Prix, udtagelsesejladser, A-B-C inddeling m.m. - Peter Lübeck og Ole
Rindom
Dialog om koncepter, herunder Optimist Landshold, Talent Team, og Team Optimus - Kaare K.B. Dahl
DIalog om øvrige emner, herunder f.eks. strategi, sponsorer og nye tiltag - Sandeep Sander og Henrik
Kirketerp
Her er den fælles meddelse:

"Dansk Sejlunions bestyrelse har mandag den 8. september haft møde med
bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark (OCD),
klasseorganisationen for optimistjollesejlerne i Danmark.
Dansk Sejlunion (DS) og OCD udtaler tilfredshed med mødets indhold og
de konstruktive drøftelser mellem parterne, og aftale om fortsat dialog.
Mødet slog fast, at det er DS og de danske sejlklubber, der er drivkraften i,
og suverænt har ansvaret for breddearbejdet med de danske
optimistjollesejlere. OCD har rollen som klasseorganisation for
optimistjollesejlere i Danmark. OCD har fokus på alle optimistsejlere, som et
supplement til det arbejde, som foregår i klubberne. OCD fører ranglister og
samarbejder desuden med de lokale sejlklubber, som arrangerer
optimistjollestævner.
OCD er enig i, at der er gode muligheder for indflydelse omkring placering
af stævner og at en smidig planlægning for begge parter kræver respekt for
DS struktur og organisation, herunder DS planlægningscyklus.
Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at modvirke
elitedyrkelse af børnene.
OCD beklager, at der er opstået tvivl om oprykningsreglerne mellem A, B og
C optimister. OCD anerkender DS fælles regler, således som de er
vedtaget af DS kredsungdomsledere, og vil loyalt arbejde efter disse regler,
og deltage i evalueringer af disse."
OCDs bestyrelse er bevidste om, at en sådan fælles meddelse skaber
forventninger om, at dialogen fører til resultater. For os er den fælles
pressemeddelse derfor af stor værdi - og vi vil gøre vort yderste for at styrke
samarbejdet med Dansk Sejlunion, sejlklubberne og de øvrige specialklubber
- til gavn og glæde for sejlerne.
På mødet deltog:
1. Bestyrelsen for Dansk Sejlunion
Carl Gerstrøm, formand for Dansk Sejlunion
Jimmy Harder, Næstformand i DS

Connie Andersen,
Jytte Ransborg,
Søren Overgaard
Hans Vengberg
Jan Wojtczak, mødets dygtige dirigent

2. Dansk Sejlunions ledelse:
Dan Ibsen, generalsekretær
Steen Wintlev, Sejladschef
Michael Staal, Elitechef
Desuden var Knud Danneferd inviteret
3. Bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark:
Sandeep Sander, formand
Henrik Kirketerp, næstformand
Kaare K.B. Dahl, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for alle hold
Peter Lübeck, bestyrelsesmedlem, ansvarlig for statutter, TORM
Grand Prix, udtagelsessejladser m.m.
Ole Rindom og Lise-Lotte Hansson var desværre forhindret i at
deltage.
Eventuelle spørgsmål er velkomne til bestyrelsen@ocd.dk eller på
forum
Med sejlerhilsen
På vegne af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark
Sandeep Sander, formand

