
 

 

 

 

Kære sejler ven og deltager i Aarhus Sejlklubs baneteam til SWC2018 

 

Hvilke funktioner ser du dig selv i til SWC2018? 

Send mig venligst en mail med de 2 funktioner du gerne ser dig selv have til testeventet i 2017 og SWC2018. 
 
Det er lidt tidligt at fordele opgaverne endeligt, da ikke alle har erfaringer med dem og vi endnu ikke har været 
gennem træning på vandet, men det vil, allerede nu, være en stor hjælp i forbindelse med planlægningen. 
Vær opmærksom på, at dine ønsker ikke er bindende og kan sagtens ændres hen ad vejen – det er jo stadig lang 
tid til august 2018. 
 
Nedenstående er en oversigt over de funktioner vi skal bruge i forbindelse med testevent 2017 og SWC2018: 
 

 Souschef/næstformand/”højre hånd” 
o Hvor: Land 
o Hvad: Sammen med mig planlægge resten af forløbet. Koordinator og problemløser under selve 

de 2 stævner (sammen med mig). 
o Krav: Du skal være til stede i dagene under testeventet 2017 og SWC2018 

 

 Dommerbåd (ved startlinjen) 
o Hvor: Vand 
o Båd: Kølbåd (Roxy) 
o Bemanding: Ca. 6 personer 
o Hvad: Forskellige funktioner som nedtælling til starter, notere tyvstarter, styre signalflag, 

registrere vind og vejrforhold m.m. 
 

 Startlinjebåd: 
o Hvor: Vand 
o Båd: Rib 
o Bemanding: 2 personer 
o Hvad: Sejle rib, udlægge startmærke, startmærkeflag, notere tyvstarter, kommunikation med 

baneleder m.m. 
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 Måltagningsbåd: 
o Hvor: Vand 
o Båd: ASK ”dommerbåd” (færgen) 
o Bemanding: Ca. 6 personer 
o Hvad: Kommunikation med baneleder, måltagning, lave og samle måltagningslister, 

kommunikerer og sende måltagningslister til registrering på land 
 

 Mållinjebåd: 
o Hvor: Vand 
o Båd: Rib 
o Bemanding: 2 personer 
o Hvad: Sejle rib, måltagning, sende måltagningslister til mållinjebåd 

 

 Mærkebåde: 
o Hvor: Vand 
o Båd: Rib 
o Bemanding: 2 personer 
o Hvad: Sejle rib, udlægge og flytte mærker, måling af vindretning og -styrke, kommunikere med 

baneleder 
 

 Marshallbåd: 
o Hvor: Vand 
o Båd: Rib 
o Bemanding: 2 personer 
o Hvad: Sejle rib, stafetbåd mellem dommerbåd, land, måltagningsbåd og mærkebåde 

 

 Samaritbåd: 
o Hvor: Vand 
o Båd: Rib 
o Bemanding: 1-2 personer 
o Hvad: Sejle rib, følge sejladserne og assistere læge/samarit i tilfælde af havari og ulykker 

 
 

Send venligst dine ønsker indenfor den næste uges tid ….. og husk …… det er ikke bindende 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig. 

 

Sejlerhilsen 

Kenneth Meier-Andersen 
Aarhus Sejlklub 
 
Mail: kenneth@meier-andersen.dk 
Tlf: +45 2335 8377 
 

ASK Baneteam hjemmeside: http://aarhussejlklub.dk/ask-baneteam-til-wsc2018/ 
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