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Lone Hendriksen

Baggrund
Denne Tour manual er udarbejdet i februar 2018. Formålet er at sikre en god dansk deltagelse til Optimist
NM 2018 i Båstad, Sverige. Med god dansk deltagelse menes i høj grad, at børn (herefter sejlerne), træner,
holdleder og forældre alle skal stå med en god oplevelse, når stævnet er afviklet – både socialt, sportsligt
og økonomisk.
For familier der ikke har haft en sejler med til NM tidligere er manualen også tænkt som en generel
introduktion til stævnet – med en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan gøre deltagelsen
lettere og sjovere.

(Mor til Johan H., DEN 8438)

lonehendriksen@gmail.com

Mobil: 40 76 90 10

Lars Hendriksen
(Far til Johan H., DEN 8438)

larshendriksen@gmail.com

Mobil: 40 11 90 10

NM foregår i 2018 i Sverige fra 30. juli til 4. august 2018. Idet de danske udtagelser løber frem indtil sidste
ranglistestævne i Århus vil navne på de udtagne sejlere være kendt den 3. juni.
Det arbejde der er lavet i denne manual er tænkt således, at det udtagne hold overtager arbejdet og
færdiggør/bekræfte reservationer og aftaler. Der vil være forhold og aftaler, som holdet ikke kan se bort fra
mens andre forhold og aftaler kan ændres indtil kort før JNOM.
OCD har med udgangspunkt i efterårsranglisten valgt foreløbig holdleder for NM 2018 Lars Hendriksen
(far til Johan H. DEN 8438) mobil: 4011 9010 – larshendriksen@gmail.com

Karin Ødum
(Mor til Johan Ø., DEN 8480)

karin_odum@hotmail.com

Mobil: 40 92 02 89

Rigtig god læselyst – og rigtig god tur!!!

Martin Ødum
(Far til Johan Ø., DEN 8480)

mod@hertzco.com

Mobil: 61 68 02 89
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Program
Lørdag den 28. juli
Ankomstdag

Søndag den 29.juli
Ankomstdag – evt. træning

Mandag den 30.juli
Registrering, måling og træning

Tirsdag den 31. juli
Velkommen, Tune up & officiel åbningsceremoni

Onsdag den 1. august
Første stævnedag

Torsdag den 2. august
Anden stævnedag

Fredag den 3. august
Tredje stævnedag – Holdsejlads

Lørdag den 4. august
Fjerde stævnedag
Præmieoverrækkelse

Pris
• Det koster kr. 4.000 at deltage pr. sejler
• Beløbet dækker som det fremgår af budgettet bl.a. tilmeldingsgebyr for sejlere, trænerudgifter, transporttilskud til lånte
RIB’s der skal trækkes/sejles t/r, benzinforbrug samt andel af NM-vest og tøjpakke. Budgettet er sat realistisk og et
eventuelt overskud vil blive tilbagebetalt til deltagerne. Vi forudsætter lån af klub-RIB’s til trænere.
• Udgifter til egen transport, overnatning, forplejning mv. skal I som deltagere selv afholde.
• Sejlerfamilier er selv ansvarlige for indkvartering. Se under nyttige links på sidste side muligheder for camping, hotel etc.

Tilmelding
• Tilmelding til NM sker via www.nemtilmeld.dk og tilmeldingen er
gyldig når betaling er gennemført.
• Tilmeldingen åbner den 8. juni 2018 og link tilsendes alle pr. mail
og lægges på facebook-gruppen :
Nordisk Mesterskab i Båstad for Optimister Team Danmark 2018

• Frist for tilmelding er fredag den 15. juni 2018

Trænerteam
• Laura Topsøe Jensen, Århus,
laura.topsoe@gmail.com, Mobil : 31 13 73 87
• Martin Aamann-Jessen, Egå,
martin@m27.dk, Mobil : 30 24 96 44
• Sebastian Pieters, Hellerup,
harhoff.pieters@gmail.com, Mobil : 30 64 91 64
• Casper Ladefoged, Rungsted,
casper.ladefoged1@gmail.com, Mobil : 25 46 27 56

• Trænerteamet bor sammen i et hus – Östermalmsvägen Båstad, ca. 300 m. fra havnen.

Budget
Indtægter :

Antal

Beløb

Totalbeløb

35 sejlere á

35

4.000

140.000

Stævnegebyr

35

750

26.250

Benzin til RIB’s 4 x 6 x 200

24

200

4.800

Transport af 4 x RIB’s inkl. Tilskud, bro/færge, refusion

4

4.000

16.000

Forsikring træner 4 x 8 x 200

32

200

6.400

Trænerbolig (fælles hus til 4 personer)

1

Udgifter :

7.000

Trænerløn (4 x lør – lør)

35.000

Trænerdiæter 4 x 8 x 200

32

Tilskud til NM-veste/tøjpakke – sponsorer søges

39

Ialt
Sikkerhedsmargin

200

6.400
30.000
131.850

Transport
• Fra Sjælland :
Via Helsingør – Helsingborg, ca. 70 km.
Via Broen København – Malmø, ca. 155 km.
• Fra Jylland :
Færge Grenå – Varberg, 4 timer 25 min., derefter ca. 100 km. til Båstad
www.stenaline.dk
Færge Frederikshavn - Göteborg, 3 timer 25 min., derefter ca. 170 km til Båstad
www.stenaline.dk
Færge Ebeltoft – Odden, ca. 75 min. vs. 200 km.
www.molslinjen.dk

Forventninger til deltagerne
- Hvem har hvilke roller og ansvarsområder
Træner og holdleder er med for at sikre den bedst mulige danske deltagelse i stævnet. Deres tilstedeværelse skal hjælpe sejleren
til at kunne præstere på sit højeste niveau. Træneren sikrer at sejleren coaches og hjælpes til at forløse sit fulde potentiale.
Holdlederen hjælper sejlere og træner, således at disse har de bedst tænkelige betingelser for bevare fokus på det sportslige.

Sejleren

Træneren

Holdlederen

Sejleren skal sejle og have en god og lærerig
oplevelse. Der lægges dog ikke op til en
”badeferie”. Sejleren har derfor også
opgaver og forpligtelser.

Træneren er ansvarlig for at sejlerne opnår
det bedst mulige sportslige resultat.

Holdlederen er ansvarlig for at sejlere og
træner kan være fokuseret på de sportslige
aktiviteter under stævnet.

Sejleren skal sørge for at:
• Sejle op til sit bedste!
• Gøre sig umage!
• Deltage aktivt i træning og evalueringer
• Deltage i holdets fælles aktiviteter
• Rigge egen jolle til (og af)
• Trimme sin egen jolle
• At nyde den store oplevelse!
Sejleren forventes at:
•
Være 100% seriøs omkring træningen
før stævnet
•
Gøre sig umage for at opnå det bedst
mulige resultat under stævnet
•
Hjælpe sine holdkammerater så meget
som muligt på land og til vands
•
Respektere sine holdkammerater,
træneren og holdlederen – herunder
de regler som holdet sammen definerer

Træneren skal sørge for at:
• Alle sejlere præsterer efter bedste evne
• Alle sejlere får relevant hjælp til trim og
opsætning af joller og grej
• Hjælpe og rådgive alle sejlere på vandet
• Lave daglig briefing om dagens sportslige
aktiviteter/planer
• Lave daglig evaluering af resultater
• Sejlere hjælpes ved eventuelle protester
og høringer under stævnet
• Købe benzin, tanke RIB’s, sørge for VHF
lades op dagligt.

Holdlederen skal sørge for at:
• Afholde udgifter fra afrejse til hjemkomst
for holdet – i henhold til budget
• Aflægge regnskab til OCD i henhold til
stævnets officielle og godkendte budget
Holdlederen forventes at:
•
Hjælpe holdet med registrering, checkin, koordination med arrangører etc.

I henhold til OCD’s statutter
skal både træner og
holdleder naturligvis have en
ren børneattest…

NM holdet
• Opdateres efter endelig tilmelding er midt/slut juni 2018

Forældreopgaver
• Træk af 4 X RIB’s t/r Båstad i Sverige
• Telt, dannebrogsflag, musik mv.
• Havnevagter & daglig optankning af benzin til RIB’s
• Frugthold – Frisk frugt og grønt mv. til sejlerne hver eftermiddag
• Hver sejlerfamilie vælger 2 opgaver i forbindelse med tilmeldingen
• Øvrige opgaver i den danske lejr

Følgebåde
• Vi skal låne 4 stk. klub-RIB’s til trænere. Sletten, Hellerup og Egå har
meldt ind med 3 stk. Træner Sebastian Pieters har budt ind med den 4.
• Alle RIB’s skal registreres, træner RIB’s såvel som forældre RIB’s

Småting til jollen
• En hel selvflydende fangline min. diameter 5 mm. og 8 m. lang
- sikkert fastgjort til mastetoften eller kølen foran mastesporet.
• Afstanden fra hanefod til bom må være max 10 cm.
• Sværdet skal være fastgjort til sværdkisten med line.
• En paddel sikkert fastgjort til skroget ved hjælp af en line eller elastik.
• En fløjte, der skal være sikkert fastgjort til den personlige opdrift.
• Placering af afstandmærker på masten.
• Sædvanligt reparationsgrej & ekstra bindsler

Husk at medbringe
• International bekræftelse på engelsk fra jeres forsikringsselskab, der bekræfter gyldig ansvarsforsikring for jollen i Sverige.
• Klassebevis for jollen, målerpapirer på jolle, sværd, ror, rig og sejl.
• Original registreringsattest for bil & bådtrailer.
• International bekræftelse på engelsk fra RIB’s forsikringsselskab, der bekræfter gyldig ansvarsforsikring for RIB i Sverige.

Nyttige Links :
• www.seglarveckanbastad.se
• www.sailingbastad.se
• www.bastadhamn.se
• www.hotelrivierastrand.se
• www.hotelskansen.se
• www.bastad.com
• www.visitskane.com
• www.svensksegling.se

Båstad Hamn

