Kommissorium for afklaring af Optimist Class Denmarks (OCDK) udtagelsesserie til
de internationale mesterskaber, NM, EM, Hold-EM og VM
OCDK’s vedtægter bestemmer at klasseorganisationens blandt andet skal sikre korrekt udtagelse af hold til
de internationale mesterskaber (NM, EM, Hold EM & VM). Dette sker ved etablering og løbende
vedligehold af en rangliste.
OCDK’s rangliste baseres på et antal stævner som officielt udpeges af bestyrelsen. Dette reguleres i
statutten ” VEJLEDNING FOR AFVIKLING AF RANGLISTESTÆVNER”. Udregningen af den enkelte sejlers
placering på ranglisten, herunder regler for udtagelse til mesterskaberne, er beskrevet i statut ” STATUT
FOR BEREGNING AF RANGLISTER OG UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE MESTERSKABER”.
Traditionelt har bestyrelsen valgt at benytte de af Dansk Sejlunion faciliterede og koordinerede stævner
som grundlag for ranglister og udtagelser. Dette gennem de såkaldte DS Grandprix Stævner.
I forbindelse med OCDK’s generalforsamling i 2018 blev det besluttet, at der skal nedsættes et forældreudvalg. Dette udvalg skal udarbejde et forbedret og nutidigt forslag til udtagelsesstævner i 2019, og frem.

Forældreudvalgets opgave
Det er ønsket at forældreudvalget udarbejder en motiveret indstilling til OCDK’s bestyrelse vedrørende:
•
•
•
•
•

Ønsket antal stævner i serien – særligt om udtagelse baseres på 2 eller 3 stævner
Hvad maksimalt antal sejladser pr. dag bør sættes til ved disse stævner
Mulighed for at afslutte serien tidligere end 1. juni i et givet kalenderår
Behov for egentlig efterårsrangliste, herunder hvad denne liste benyttes til
Hvorvidt udtagelsesstævnerne skal inkludere B- og C-sejlere

Indstillingen skal formulere ønsket udtagelsesserie i 2019 og årene herefter. Ligeledes er det bestyrelsens
ønske at der skal fastlægges en kalender således at de lokale en dagstævner gøres attraktive, så
indstigningen til kapsejlads gøres enklere.

Bestyrelsens afgrænsning
Det er bestyrelsens ønske og anbefaling at der fastsættes en stævne kalender som generelt sikrer tilpas
tidlig udtagelse til mesterskaber. Dette vil i bestyrelsens øjne give de udtagne sejlere/hold bedst mulige
vilkår for ordentlige forberedelse.
Bestyrelsen ønsker at DS Grandprix 4.-5. maj 2019 og DS Grandprix 17.-19. maj 2019 (evt. 18.-19. maj)
indgår i udtagelsesserien i 2019. Dette skyldes ikke mindst, at påsken 2019 falder meget sent, hvorfor
mange familier må forventes at være på Garda frem til 23. april 2019.
Bestyrelsen opfordrer desuden til at udtagelsesserien søges afsluttet således at f.eks. Goldener Opti i Kiel
(25.-26. maj 2019) og Sail Extreme i Kerteminde (8.-9. juni 2019) kan benyttes til forberedelse af de udtagne
sejlere/hold.

OCDK’s bestyrelse forbeholder sig retten til at fravige de indstillinger som udvalget fremkommer med.
Dette såfremt bestyrelsen vurderer, at deres administrative opgave forbundet med afviklingen bliver
uforholdsmæssigt krævende.

Forældreudvalgets sammensætning
Forældreudvalget vil blive ledet af et OCDK’s bestyrelsesmedlem. Udvalget ønskes sammensat således at
forældregruppen er bredt geografisk forankret.
Forældreudvalget kan frit aftale sin arbejdsform. Det er dog et krav at indstillingen til bestyrelsen leveres
som et samlet skriftligt materiale.

Tidsplan:
Arbejdsgruppen skal have udarbejdet sin bestyrelsesindstilling inden 16. november 2018.

