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1. Baggrund / Overlevering

Dette hæfte er udarbejdet i vinteren 2017/2018. Formålet har været at sikre en den bedst 
mulige danske deltagelse ved VM - Optimist Worlds 2018 i Limassol, Cypern. Hermed forstået 
at børn (herefter sejlerne), træner, holdleder og forældre alle skal stå med en god oplevelse, 
når stævnet er afviklet – både sportsligt, socialt og økonomisk.

For familier der ikke har haft en sejler med til EM eller VM tidligere er hæftet også tænkt som 
en generel introduktion til stævnet – med en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig 
kan sikre en god og relevant forventningsafstemning – og gøre deltagelsen lettere og sjovere.

Af IODA’s hjemmeside, optiworld.org, fremgår at VM officielt afvikles fra 27. august til 6. 
september 2018. Den danske udtagelsesserie afsluttes 3. juni 2018. Der er således små 3 
måneder fra udtagelse til mesterskabets start.

Derfor har vi, i samarbejde med træner og holdleder, valgt at inkludere et forberedelsesforløb 
for sejlerne. Målet er at hele holdet er bedst muligt forberedt – og kender hinanden godt (man 
er jo tæt sammen i mange dage)

Dette hæfte indeholder en beskrivelse af transport, træning, afrejse etc. Fordelen er, at vi har 
lavet en ”pakke”, hvor vi har forsøgt at tilgodese både økonomi samt rammerne omkring 
holdets deltagelse. Ulempen er selvfølgelig at arrangementet i nogen grad er lagt fast på 
forhånd.

Det arbejde der er lavet i dette hæfte er tænkt således, at det udtagne hold overtager 
arbejdet og færdiggøre/bekræfte reservationer og aftaler. Der vil være forhold og aftaler, som 
holdet ikke kan se bort fra – men her håber vi på forståelse for vores valg og prioriteter fra det 
kommende VM-hold.

Rigtig god læselyst – og rigtig god tur!!!
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2. Roller og ansvar

1. Code of conduct for 
sejlere 
Sejlerne udtaget til VM, skal se sig  selv som ambassadører for Danmark, når vi 
er på træningslejre og til VM.

Dette indebærer en række forpligtelser og retningslinjer, som vi alle 
accepterer at overholde og følge inden vi tager afsted, så vi er sikre på, at vi 
har har de bedst mulige forudsætninger for at kunne præstere vores yderste 
under VM.  

- Vi taler ordentligt til hinanden og de andre nationer

- Vi respekterer den lokale kultur

- Vi overholder mødetider og aftaler med træner/holdleder

- Vi er et hold der støtter og hjælper hinanden både på land og på vand

- Uanset hvordan sejladserne tager sig ud, så giver vi aldrig op. Vi gør 
vores bedste og viser hvorfor det lige netop er os der er udtaget til at 
repræsentere Danmark

- Vi har ikke udenlandske sejlere på værelserne uden tilladelse fra 
holdleder/træner

- Telefoner og Ipad udleveres én time dagligt af holdleder, resten af tiden 
vil disse være i holdlederens varetægt
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2. Roller og ansvar

2. Code of conduct for 
forældre
Sejlerne rejser, bor og spiser sammen med deres hold.

Forældre er velkomne, men skal til enhver tid respektere 
træner/holdleder, på alle måder og respektere og følge deres 
henstilling.

Inden afrejse (formentlig til sidste træningssamling) afholdes møde 
mellem træner/holdleder og forældre, hvor gensidige forventninger 
afstemmes.

Forældre må ikke søge at påvirke eller omgøre beslutninger taget af 
holdleder / træner

Holdleder/træner er ansat af OCD, ikke af forældre. Såfremt 
forældre er utilfreds med træner/holdleder skal henvendelse rettes 
til OCD

”Boat Park er kun åbent for akkrediterede personer. Hvert land får 3 
adgangspas. Træner / holdleder kan vælge at give det 3. pas til en 
forældre, såfremt dette skønnes at være til gavn for hele holdet

Det er ikke tilladt forældre at tage på vandet, hverken under træning, 
pre-event eller VM. Undtaget er dog officielle ”spectator boats”.
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2. Roller og ansvar

3. Code of conduct for træner 
(offshore)
Træneren er ansvarlig for at sejlerne opnår det bedst mulige sportslige 

resultat:

1. Tage ansvar for sejlerne på vandet

2. Kontakt til arrangør før/under stævnet

3. Udarbejde træningsprogram op til VM

4. Sikre en stemning der muliggør at sejlerne kan præstere efter bedste evne

5. Daglig  individuelt trim rådgivning  (land/vand)

6. Daglig  individuel strategisk rådgivning (land/vand)

7. Daglig individuel og gruppe evaluering af sejladserne

8. Understøtte sejlere ved protester og høringer under stævnet 
(forberedelse/strategi/oversætte/afgørelse)

9. Medvirke til at løse konflikter, trøste og motivere hvor der er behov og efterspørgsel

10.Organisation af morgenmøde med informationer om dagens program, vejrforhold, rådgiving
om tøj 

11.Daglig evaluering med holdlederen (uden sejlere) 
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2. Roller og ansvar

4. Code of conduct for 
holdleder (onshore)

Holdlederen er ansvarlig for at sejlere og træner kan være 
fokuseret på de sportslige aktiviteter under stævnet:
1. Tage ansvar for opsyn af sejlere på land ISÆR udenfor klub/hotel

2. Organisation af RIB (charter til træning/benzin)

3. Organisation af udlevering/klargøring af charterjoller, måling og registrering

4. Organisation af proviant til RIB/sejler

5. Organisation af reservedele/værktøj/apotek

6. Organisation af daglige måltider (evt delvist externe)

7. Adhoc uddelegering af diverse organisationsopgaver til medrejsende forældre ved 
manglende kapacitet for at klare rollen som holdleder

8. Samle relevante informationer om vejret/Notice Board/Jury/afgørelser incl briefing til 
træner og til sejlerne hvis relevant

9. Substitut for Kasper på vandet hvis nødvendigt (sygdom)

10. Daglig evaluering med holdlederen (uden sejlere)

11. Holdleder foretager alle udlæg under turen (forskud kan fås ved henvendelse til OCD 
kasserer), og holdleder udarbejder dokumenteret regnskab med fuld dokumentation 
senest 4 uger efter hjemkomst.
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Træner, Kasper Paulsen

Jeg startede med at træne optimister i Kolding Sejlklub i 1998. I 2001 
gik turen til USA hvor jeg var cheftræner i Davis Island Yacht Club fra 
2001-2002, med ansvar for koordinering af træning, trænere samt 
stævner. Da jeg kom hjem fra USA startede jeg i 49eren med min 
makker Christian, og vi sejlede sammen frem til 2008, hvor vi måtte se 
os slået af Jonas og Martin om billetten til OL. Sideløbende med 49eren 
trænede jeg optimister og 29ere i hhv. Kolding og Fredericia, samt var 
fire gange i Detroit og undervise på deres sommersejlerskole. I 2008 
begyndte jeg at træne optimister i Skovshoved Sejlklub. Sideløbende 
var jeg i perioden 2010 – 2013 tilknyttet US Sailing som landstræner for 
deres 29er sejlere. Derudover har jeg løbende undervist på diverse 
internationale træningslejre for 29ere og optimister. 

Holdleder Frederikke Linde, 

Jeg har sejlet optimistjolle og 29’er og var bl.a. med til 29’er VM i 
Weymouth i 2006, hvor jeg vandt VM og mødte Kasper for første gang 
(Win-Win). Min trænerkarriere startede i 2009, hvor jeg blev ansvarlig 
for Team Optimus Øst og derefter landstræner ved NM i 2011. Herefter 
var jeg tilknyttet Roskilde Sejlklub i nogle år og underviste på diverse 
træningslejre. Jeg har haft et nogle års pause som træner, hvor jeg har 
fokuseret på mit studie, og i sommeren 2017 blev jeg færdig som 
Cand.Merc. i finansiering og regnskab fra CBS. Jeg arbejder til dagligt i 
DSV’s Investor Relations afdeling, hvor jeg står for planlægningen af 
roadshows og præsentation af kvartals og årsregnskaber for investorer. 

3. Beskrivelse af træner+ holdleder
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4. Team Race

TRWC

Som det fremgår af kalenderen (se pkt. herunder) sejles der 
Teamrace 1. og 2 september.

Teamrace foregår således mellem kvalifikationen i den individuelle 
serie og finale sejladserne. Dette vil siger at VM og Teamrace 
strækker sig over otte dage uden hviledage.

Vi har erfaret at dette er mange dage for sejlerne at præstere blandt 
verdens bedste, hvorfor træneren på OCD’s vegne har fået mandat 
til at aflyse Danmarks deltagelse ved Teamrace, hvis dette menes at 
være for sejlernes eget bedste. 

Beslutningen er 100% trænerens, og forældre tilstede ved VM såvel 
som hjemme i Danmark forventes at acceptere og lade denne 
beslutning være op til træneren, som under stævnet er den tættest 
på sejlerne og derfor er den bedste til at afgøre denne beslutning.

Beslutningen om hvorvidt Danmark deltager i holdsejladserne, 
herunder argumenter for/imod, meddeles OCD senest dagen inden 
holdsejladserne påbegyndes.
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Hvordan ser planen så ud?
Vi har i planlægningen af årets deltagelse valgt at øge fokus på holdets forbered-
elser op til selve VM. OCD har igennem de seneste 3-4 sæsoner oplevet at 
enkelte sejlere helt dropper træningen i optimistjollen efter kvalifikation til EM 
eller VM. Det er selvsagt ikke ideelt at deltagere (sejlere, træner eller holdleder) 
møder uforberedt eller uengageret frem til VM. 

VM sejles i slutningen af august/starten af september. Udtagelse af sejlere sker 
allerede i begyndelsen af juni. Der er med andre ord ca. 2½ måned fra 
kvalifikation til VM sejles. Det er ganske lang tid, og det kan derfor være relevant 
at diskutere hvorledes holdet forbereder sig bedst muligt.

Holdet bag planlægningen har derfor diskuteret hvordan man sikrer holdet en 
optimal forberedelse til selve stævnet. Der er selvsagt mange vinkler på dette –
og nok ikke en entydig rigtig eller forkert tilgang. Holdet har dog valgt følgende 
model:

• Juni, Valgfri deltagelse i Opti-stævne i Wärnemünde

• August, Obligatorisk deltagelse i to weekendsamlinger i Rungsted

• August, Obligatorisk deltagelse i Pre-VM

Denne plan vil sikre at holdet møder velforberedte frem. Desuden tillader 
planen at sejlerne kan holde ferie med deres familier i juli.

5. Praktiske informationer

Plan

Kalender

Transport

Tøjpakke

Økonomi
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Kalender - overblik
Søndag d. 3. juni 2018 Navne på udtagne sejlere kendes

Onsdag d. 6. juni 2018 Skriftligt og bindende tilsagn om deltagelse sendes til OCD

Fredag d. 8. juni 2018 OCD oplyser om endeligt hold / Betaling af gebyr til OCD

Valgfri stævnetræning med VM-holdet (udgifter ikke inkluderet i deltagergebyr til OCD):

14. juni – 17. juni 2018 Deltagelse i Optistævne i Warnemünde/Rostock

Obligatorisk træning med VM-holdet (udgifter, excl. Evt. Transport af sejler/joller):

3. August – 5. august 2018 Træning i Rungsted – hele holdet

10. august – 12. august 2018 Træning i Rungsted – hele holdet

VM turen – incl. Pre-event:

Søndag d. 19. August 2018 Afrejse fra CPH – hele holdet rejser samlet

21. august – 25. august 2018 IODA Worlds – Pre-event (Famagusta Nautical Club)

27. August – 6. sept. 2018 IODA Worlds – inklusive Team Race

Fredag d. 6. sept. 2018 Hjemrejse til CPH – hele holdet rejser samlet

Træning forud for pre-event/stævne har fokus på at forberede holdet og ryste det sammen. 
Deltagelse i Pre-event er tilvalgt for at give mulighed for ”stævnelignende træning”.

5. Praktiske informationer
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Kalender - detaljer
14. Juni 2018 – 17. juni Afrejse torsdag eftermiddag. Træning fredag, stævne lør og søndag

03. August 2018 – 05. august Træning i Rungsted – Start fredag eftermiddag

10. August 2018 – 12. august Træning i Rungsted – Start fredag eftermiddag. Fokus på Holdsejlads. Træning m. ETRC-hold

19.  August  Afrejse til Limassol
20. August Registration. PRE EVENT, Getting charter boats, rigging.
21. August Træning, Practic race 14.30 PRE EVENT
22. August PRE EVENT
23. August PRE EVENT
24. August PRE EVENT
25. August PRE EVENT
26. August Early Arrival and mesurement (Evt. Hviledag)
27. August Official Arrival day. Registration and mesurement. Occicial accomadation from 14.00
28. August Registration and Mesuremant. Oping Ceremony
29. August IWC Races
30. August IWC Races
31. August IWC Races
1.     September TRWC (Team Race)
2.     September TRWC (Team Race)
3.     September IWC Races
4.     September IWC Races
5.     September IWC Races
6.     September Official departure day. Accomadation until 11.00

5. Praktiske informationer
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Transport til/fra VM
VM sejles ud for Limassol på Cypern. Geografien gør at det er besluttet at 
flyve til/fra event. Der findes ikke direkte flyforbindelser fra Danmark til 
Cypern. Vi har undersøgt mulighederne og valgt følgende forbindelser:

19. August 2018 kl. 17:45 – CPH til LCA – ankomst kl. 00:40

6. September 2018 kl. 16:50 – CYP til CPH – ankomst kl. 22:05

Pris pr. billet med Austrian er ca. 2.421 DKK inkl. 20 kg baggage. Evt. tillæg for 
rig/foils er ikke inkluderet i budget.

Ved valg af rute og flyselskab har vi vægtet rimelig rejsetid, mulighed for 
baggage, afgangs- og ankomsttider samt ikke mindst pris.

Sejlere, træner og holdleder skal selv stå for transport til/fra CPH. På Cypern 
bruges shuttlebus fra lufthavn til/fra event. Der regnes således ikke med 
billeje.

Bemærk! Fly er endnu ikke reserveret. Endelige tider og priser kendes derfor 
ikke endnu!

5. Praktiske informationer
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5. Praktiske informationer

Tøjpakke
Der lægges op til at deltagergebyret dækker indkøb af en rimelig tøjpakke. Historisk er 
Tøjpakken er med til at skabe en identitet og holdånd for dem som skal afsted til VM.

Idet VM og Pre-event sejles i sommermånederne på Cypern er tøjpakken også sammensat 
således at den sikrer sejlerne mod alvorlig solskoldning under sejladserne. Der lægges også op 
til at hele holdet får en langærmet trøje til brug på land.

Tøjpakken er desuden sammensat så den sikrer at sejlere, træner og holdleder repræsenterer 
Danmark på en pæn og ensartet måde ved indmarch/præmieoverrækkelse samt på land 
mellem sejladserne.

Tøjpakken til VM 2018 er sammensat som følger:

• 2 stk. Zhik Spandex Long Sleeve Top, UV50, white

• 1 stk. Zhik Spandex vest, white

• 2 stk. Zhik Classic Polo, white

• 2 stk. Zhik Long sleeve top, white

• 1 stk. Zhik Nymera hooded jacket, black

• 1 stk. Baltic ”Danmarksvest”, red/white

Holdet skal selv sørge for indkøb af blå shorts af rimelig kvalitet. Tøjpakken og indeholder tøj 
til træner/holdleder. Zhik kan købes gennem Dansk Sejlunion med rabat. Desuden er der 
fundet en privat sponsor som giver et tilskud på ca. 17.000 DKK til den nævnte tøjpakke.

Den samlede udgift til tøjpakken beløber sig til ca. 31.500 DKK inkl. Udgift til tryk mm. 
Fratrækkes støtte ender samlet udgift til tøjpakke på ca. 2.900 DKK pr. sejler.
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Budget og økonomi
Der er opstillet et foreløbigt budget for deltagelsen ved VM 
2018.

Deltagelsen ved Pre-Event og VM skønnes at beløbe sig til ca. 
42.000 DKK pr. sejler. Denne udgift skønnes at dække de 
overordnede omkostninger forbundet med sejlerens 
deltagelse.

Prisen er betinget af:

• At den foreslåede tøjpakke vælges (ellers bortfalder 
tilsagn om sponsorat)

• At fly T/R kan bookes til 2.500 DKK/person (svarende til 
foreslået flyafgang med Austrian Airlines)

• At sejlere selv arrangerer transport til/fra CPH

• At sejlere, træner og holdleder selv indkøber shorts –
det foreslås at det endelige hold indkøber shorts 
samlet

• Der er i budgettet afsat penge til spisning (før event), til 
forfriskninger og snacks. Der regnes med at arrangø-
rernes forplejning dækker generelle behov.

5. Praktiske informationer
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Forberedelsesperioden
Denne periode dækker fra udtagelsesserien er overstået til VM starter. Idegrundlaget er nærmere beskrevet i vedlagte ”oplæg til 
mesterskabsforberedelse 2018”. Formålet med at afvikle forberedelsesperioden er at:
• Skabe gode og stærke relationer mellem sejler og træner
• Tillade træner og holdleder at støtte den enkelte sejler bedst muligt frem mod, og under, VM
• Skabe gode og stærke relationer sejlere imellem
• Få skabt en teamånd, og følelsen af ”sammen er vi stærkest”
• Arbejde videre med identificerede focusområder fra udtagelsesserien

Forberedelsen omfatter:
• Intercup, Warnemunde 15-17 juni, tilmelding (valgfri deltagelse)
• Træningssamling Rungsted / Hornbæk 4-5 august (obligatorisk deltagelse)
• Træningssamling Rungsted / Hornbæk 11-12 august. Evt. træning i Team Race sammen med EM holdet (obligatorisk deltagelse)

Der er lægges op til at der er mødepligt for alle VM deltagere. Såfremt en sejler er forhindret, skal der sendes skriftelig dispensation hos træneren.

Økonomi: Warnem. Træning pr. samling
RIB RIB forudsættes stillet ub til rådighed af forældre/klub. Tilskud til færge 1.500
Løn Løn til træner 3.750 2.500
Logi Logi til træner 2.400
Kost Mad m.v. til træner 900 600  
I alt 8.550 3.100
Pr. sejler ved 5 sejlere 1.710 620  

De enkelte sejlere/forældre sørger selv for tilmelding til Warnemunde. Transport,kost og logi er udenfor budget – og skal derfor dækkes af den enkelte 
sejler. Træner forudsættes at kunne køre med forældre til/fra Warnemunde. Træningssamlinger er baseret på privat indkvartering for sejlerne – for at 
holde udgifter nede.

6. Praktiske informationer
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VM foregår i fra Famagusta Natical Club, Limassol på Cypern. 

Sejlere, træner og holdleder flyver samlet fra CPH til Cypern. Åbne flybilletter er bestilt og betalt, og færdiggøres når navnene på de udtagne 
sejlere er kendt. Der er 2 lufthavne på Cypern, begge ca. 70 km fra Limassol. Gruppen indkvarteres på enten Park Beach Hotel, Odysseia
Hotel, eller Harmony Hotel under selve VM (er en del af entry fee) Fra officiel ankomstdag til officiel afrejsedag er 3 måltider om dagen 
inkluderet.. Vi prøver at få holdet på samme hotel under PreEvent, så der ikke skal skiftes hotel under forløbet. Charterjoller er obligatorisk. 
Man må ikke medbringe sin egen jolle. Man skal medbringe eget sejl, og må medbringe egen rig, ror/sværd. Hvis eget udstyr medbringes, så 
husk målercertifikat.

Vejret:

Dag 33

Nat 23

Vand 27

Vindretning S-SW

Vindstyrke 12-16 knob

Bølger 0,3m

Strøm 7cm/sek. W-SW

6. Praktiske Informationer


