Fredag

Jury-spor

Baneleder-spor

17:25

17:50

Velkomst

17:50

18:30

Nyt WS og Eurosaf

18:30

19:15

Besøg af én sejler

19:15

20:30

Aftensmad

20:30

21:30

Motivation og ledelse af frivillige

Stævneleder-spor

Hygge

21:30
Lørdag

Etisk Kodeks – hvad er det nu lige det er?

09:00

09:45

09:45

11:00

11:00

11:15

Pause

11:15

12:15

TBD

12:15

13:15

Frokost

13:15

14:00

Regelopgaver

Udlægning af banen

Bæredygtighed

14:00

14:45

Hvordan er man en god formand/skriver/menigt medlem?

Hjælpere og kvalifikationer

Stævnelederens tjekliste

14:45

15:15

Pause

15:15

16:00

Årets (og sidste års) appeller og Q&A

16:00

16:30

Ideer til emner/besøg/andet til næste KL

16:30

17:00

Slut

Protestafgørelser på 30 sekunder

Baneleder: Hvad er der i værktøjskassen, når tingene går galt?

Behind the scene

Kort beskrivelse af udvalgte emner som er på programmet til Kapsejladslederseminaret 2022.
Nyt fra WS
Andreas og Line sidder i udvalg i World Sailing og fortæller om det forgangne år i World Sailing, som kort før kapsejladslederseminaret afholder sit årsmøde.
Motivation og ledelse af frivillige
Du vil her blive introduceret til forskellige ledelsesstile, som kan anvendes til forskellige situationer. Desuden kan du blive klogere på hvordan frivillige motiveres og hvordan motivation fungerer.
Protestafgørelser på 30 sekunder
Kendsgerninger er vigtige, men en korrekt afgørelse er endnu vigtigere! Et godt overblik fra starten hjælper os til hurtigt at spore os ind på den rigtige afgørelse. Ved hjælp af konkrete båd-mod-båd-situationer øver
vi os i at finde de relevante regler og afgøre protester på 30 sekunder.
Hvad er der i værktøjskassen, når tingene går galt?
Der er adskillige tidspunkter i en kapsejlads, hvor der kan opstå situationer, som banelederen skal reagere på, og i nogle situationer, meget hurtigt. Eksempler på sådanne situationer vil blive diskuteret.
Eksempelvis: Diskussioner om vindspring og vindforhold på forskellige tidspunkter i sejladsen, fra startprocedure til måltagning. Hvis starten eller måltagningen går galt, hvad så? Diskussioner af
sikkerhedsprocedurer til hvis ulykken sker.
Hvis deltagerne har oplevet situationer, som kunne være værd at diskutere.

Udlægning af baner
Hvordan kan mærkerne placeres for at kompensere for strøm eller anden fordel på banen? Det er et af spørgsmålene som du finder svar på under dette emne. Vi vil også tale om afvisermærkets placering, brug af
begrænsningsmærker og andre tips og tricks. Har du et konkret spørgsmål til udlægningen af banen, tager vi gerne det op.
Hjælpere og kvalifikationer
Afvikling af kapsejlads kræver forskellige kompetancer. På denne workshop diskuterer og fastlægger vi hvilke egenskaber, en god hjælper har, på forskellige poster (fx topmærkebåd, startlinjebåd, flaggast,
måltagning, resultatberegning). Det kan bruges i banelederens dialog med arrangørklubberne omkring krav og forventninger til hjælpere, samt i forbindelse med fordeling af hjælpere på de forskellige poster til et
konkret stævne.
Behind the scenes
Prøv det første gang eller bliv en endnu bedre stævneleder!
Hør og lær om de to af de største jollestævner, der blev afholdt i 2022. Hvad skal man være opmærksom på som stævneleder eller aktiv frivillig til store stævner? Per Hjerrild, Sailing Aarhus og Claus Ladefoged,
Kapsejladschef i KDY gennemgår alle aspekter omkring et stort stævne og giver tips og tricks til, hvordan du og klubben laver et super godt stævne.
Interaktiv session (tænk gerne over spørgsmål, som du vil have besvaret) med video (Behind The Scenes) fra 29er EM.
Bæredygtig kapsejladsafvikling
1) Introduktion til Bæredygtighed.
- Hvordan definerer vi Bæredygtighed.
2) Bæredygtighed og Kapsejlads.
- Praktisk Implementering af Bæredygtighed i kapsejladser
- Betydning for andre dele af sejlads-universet
3)  Kommunikation.
4) Konklusion og spørgsmål
Stævnelederes tjekliste:
Den ultimative huskeliste til stævnelederen.
Årets appeller og Q&As
Vi kigger på de appeller og Q&As, der er blevet færdigbehandlet af Appel- og Regeludvalget i 2022.

