Aarhus Sejlklub Bane-team
ved SWC2018

Aarhus Sejlklub stiller med et baneteam i Dansk Sejlsports største
begivenhed!
Skal du være med?
På en dommer-, topmærke-, linje- eller anden båd?
Blive uddannet og trænet til at kunne afvikle kapsejladser?
Som du nok ved, er Aarhus vært ved VM i 2018; det største sejlsportsstævne i Danmark og måske også
den største sportsbegivenhed til dato herhjemme.
Der skal bruges 8 baner og i Aarhus Sejlklub har vi besluttet at vi stiller med den ene. Det vil sige, vi
stiller med bådene og entusiastisk bemanding af dem.
Jeg er vores koordinator på projektet og er nu ved, at sætte holdet som vil være med.
Lidt tidligt? Nej, det er nemlig ikke kun dagene i 2018, men også et lidt mindre test event næste år, i
2017 ... og så skal vi jo rystes sammen, samt forberede os lidt.

Hvad gi´r du?
Din tid og engagement!
2016/17:





1-2 aftener henover vinteren
3-5 tirsdagsaftener i foråret/sommeren
Muligvis et kapsejladsstævne til sommer
Deltagelse i testevent i august 2017

2018:




3-5 tirsdagsaftener i foråret/sommeren
Muligvis et kapsejladsstævne i sommeren
Deltagelse i testevent i august 2018

Hvad får du?




Nogle fantastiske oplevelser
Du bliver en del af noget stort
Træning og uddannelse i at afvikle kapsejladsstævner

Hvad sker der nu?








Sammen med Per Risvang sætter jeg holdet. Vi skal bruge op til 35 personer til en bane og dem
har vi næsten.
Men kan vi blive 40-50 personer vil det være perfekt; så skal vi ikke på vandet alle dagene under
eventen, men får også tid til at være på land og nyde den hektiske og spændte stemning.
Så starter forberedelserne og det sjove. 1-2 aftener hertil vinter, arrangerer vi en tørtræning. Det
vil sige, vi bruger gulvet, i for eksempel klubhuset, til at simulere bane og
kapsejlads.
Er der behov, arrangerer vi uddannelse til de interesserede; ASK eller WS afholder
omkostningerne.
Nu skal vi se om vi også kan finde ud af det: henover forår og sommer øver vi os i, at afvikle
kapsejlads på vandet.
Test event august 2017: Yes, her går det løs for første gang.....

Hvad er SWC2018 egentlig?








400.000+ publikummer
100.000 m2 landbaseret eventområde
Tribune til 1400 mennesker v. medalraces
3 bådparker til jollerne
Bådpark 1 er den største - over 500 joller
Desuden:
o 130+ officials både
o 300+ coachbåde
o 800 frivillige – ikke alle fra sejlermiljøet

Hvem er SWC2018 egentlig?

