Sportstreff 2019
-

Quality Hotel Tønsberg, 26.-27. januar 2019

Lørdag:
Hva vil vi med sportstreffet?
- Sponsing
- Styrke klubbene vi har og miljøet vi har - Skal vi opprette flere klubber

-

-

-

-

eller koble på de klubbene som vi allerede har i forbundet? Styrke
klubbene med flere frivillige
Baner/Idrettsanlegg - Kan vi ha områder for trening i Oslo området?
Kanskje er det viktig å få flere baner for å kunne øke rekrutteringen.
Gjøre sporten mer attraktiv - - Hvordan kan vi få til at flere vil drive
med sporten? Hvordan skal vi gjøre det gøy? Det beste for alle må
være fokus, vi må se på alle for å få opp rekruttering. Viktig å trives
Skape et godt miljø - Heiakultur er viktig, det må vi fokusere på. Hvilke
holdninger skal vi ha ovenfor hverandre og hvordan hvilken side vil
vi vise oss frem på til nye?
Huske på foreldrene i rekrutteringen - Rekruttere utøvere er veldig
viktig, men det er vel så viktig å rekruttere foreldre. Husk å gi
foreldrene oppgaver
Fokus på bredde
Kontakten med UIM - Hvem skal representere oss i UIM, hvilke

avgjørelser blitt tatt i UIM og hvorfor er det blitt sånn?
-

-

-

Hva vil ungdommen? Sosialt arrangement
Hjelpe de nye med faglig innhold
Følelse av tilhørighet
Hvordan skal sporten vokse? Vekstmuligheter og begrensninger. Kan vi
finne nye områder vi kan drive sporten? Lage et bredere geografisk
område for sporten
o Veksten vil kanskje komme naturlig når vi har etablert en god
heiakultur
Rekruttere flere frivillige – hva må man ha før man kan rekruttere?
Samarbeid og ta lærdom av hverandre
Hvilken tid på året skal man ha et sportstreff? Sende ut informasjonen i
god tid. Hvor skal vi markedsføre det? Viktig at det er i løpet av
mørketiden.
Holdninger er viktig, både ovenfor hverandre og ovenfor de nye? Etikk og
moral. Respekt for hverandre.
Ha nasjonale klasser som det er enklere å få nye medlemmer. Er sporten
egentlig blitt noe dyrere enn den var før? Forutsigbarhet i klassene

-

-

-

Foreldre tror de ikke har nok greie på det, derfor begynner ikke flere
unge å kjøre
Ha et treff hvor det er høyt under taket og dele oss i mindre grupper
Hvert år er det X antall seksåringen som begynner med fotball, vår idrett
er en av de få hvor man kan sammenligne seg med onlinegaming. Vi må
vise hvorfor barn skal begynne med vår idrett og ikke andre idretter.
Båtsport kan appellere til de som liker risiko og nødvendigvis ikke er en
lagspiller.
Ungdommen må komme med sine meninger, hva er bra og hva er ikke
bra? Vi må lytte til de, uten de har vi ingen fremtid.
Klubbene må ta ansvar for rekrutteringen. Hvordan rekrutterer vi? Når skal
vi rekruttere? Hvorfor skal vi rekruttere?
Ta vare på de frivillige vi har
Vi er alle ambassadører for sporten vår, hva er det vi vil – vi vil ha det
gøy og hvorfor vil andre komme til oss – fordi de ser at vi har det gøy.
Det er viktig å ikke gjøre det vanskeligere enn det er.
Premieutdelinger har blitt mye bedre det siste året, bra at alle blir igjen.
Hove-leiren er et veldig godt rekrutteringsområde. Kan dette utvides til
andre steder i landet?
Flere garasjetreff.

Nordisk møte:
Det ble orientert om saker som kan bli tatt opp under Nordisk møte og at det er
nominert en norsk utøver til Nordens Båtsportutøver 2018.
Medisinsk reglement:
Det nye regelverket er mer tilpasset til båt enn det noen gang har vært. Dette er
en veldig viktig jobb som er gjort. Retningslinjene som ligger sammen med
regelverk er noe utøvere kan gjøre seg kjent med, men arrangører og
funksjonærer må gjøre seg kjent med det. Vi skal forholde oss til det samme som
står i UIM. Det er unntak, på offshore.
Medisinsk regelverk kan du lese her og retningslinjene her.
Kommentar: Kan vi rekruttere noen som vi være mere med på dette? Vi må legge
noen kroner i potten for å få dette til. Vi ønsker å få de samme folkene overalt.
Viktig med erfarne sjåfører som kjører rednings-/vaktbåter også.
Terminliste:
Vi gikk igjennom terminlister, endelig terminliste blir lagt ut på nett etter treffet.
Noen kommentarer kom underveis. Terminlisten ligger ute på NMFs nettsider.
Tønsberg Båtrace
De åpne klassene kjører Match race og ett heat f.eks. i løpet av helgen.
Små klassene skal ha sponsor slik at de ikke skal betale for å kjøre

Ungdommene får en utfordring på å komme opp med noen tanker om hvordan de
vil at det skal være under Tønsberg Båtrace
- Ungdommer om Tønsberg Båtrace:
o Kjøre mest mulig, paradeløpet, legge båtene på egne områder og
være med i starten som delaktige
o Premieutdelere
o Være en del av mediateamet og frivillige
 Lage en blogg
 Ha en stand, samlingspunkt,
o Bruke ungdomssamlingene fremover til å sette det i system

Sandefjord
Man vil gjerne ha offshore race i Sandefjord, men det er krav til hvor mange
vaktbåter det er behov for. Politi og havnesjef har satt krav om 30 vaktbåter.
Arrangør vil komme tilbake til om de får det til. De trenger i så fall hjelp til å
arrangere fra de andre klubbene.
Songe
Utfordring med NM på F2 på Songe. Det er ingen andre som har søkt. NM i F2 der
vil passe dårlig for F2 utøverne. Man bør finne annen arrangør/dato?
Ørnulf Rangers legat:
Hjelpe ungdom til og med 19 år til å satse på sporten sin.
I styret sitter Per Christian Skoglund, Geir Lilletvedt, Ivar Schjetlein
Styret har drøftet at det skal være en opplæringshelg. Ønsker å følge opp de
samlingene som allerede har vært for ungdommene. Som skal være kostnadsfritt
for alle utøvere. Overnatting flyreise og mat dekkes for alle under 19 år. Dette skal
være en opplærings seminar. Treffet skal være på sentrale Østlandet. De skal leie
inn folk som kan bidra til opplæring.
Hva vil dere oppnå med helgen? Er det motor? Propeller? Trening? Hva vil
ungdommen ha ut av dette? Kan det drøftes på ungdoms samlingen. Ønsker
tilbakemelding på dette. Dette skal være ungdommenes egen helg. Vi vil jobbe i
samme retning.
Treningsbaner:
- Idrettsanlegg, motorsport er også idrett
- Koordinere med blant annet Norges Vannskiforbund
Teknisk gjennomgang av Kristoffer Fjelde:
Kristoffer Fjelde gikk igjennom endringer i Teknisk Reglement fra UIM GA. Disse
endringene ligger som dokument på UIMs nettsider.

Søndag:
Hva kan vi gjøre for å bedre arrangementene?
- Ha en som tar deg imot når du ankommer, en
mentor/klassekontakt/fadder f.eks.
- Ha er depotansvarlig
- Roe ned kaffekulturen, heller spørre om arrangør trenger hjelp – samt
hjelpe når arrangør ber om hjelp
- Få alt ned i et system, sjekklister
- Offisielle funksjonærer burde være merket og synlige under hele
arrangementet.
- Kommunikasjon og planlegging, viljen til å samarbeide
Fra ungdommer:
- Punkter for hvordan ungdommen kan bidra for å få bedre løp:
o Positivie
o Inkluderende og hjelpende
o Stille spørsmål hvis man er usikre
o Kjøre med fornuft
o Gå til stevneleder/ungdomsrep/klassekontakt hvis det er noe man
er misfornøyd med – ikke snakke i depot.
- Punkter for å få opp heiakulturen i båtsporten:
 Promotere sporten i alle sosiale medier både før, under og
etter arr.
 Heie på hverandre på tvers av gren/klasse
 Synlige på arrangement
- Samhold mellom foreldre og funksjonærer:
 Vise gjensidig respekt
 Informere foreldre bedre
 Alle må lytte til hverandre
 Oppføre seg
 Hør på ungdommene’
-

Arrangementsutvalg:
o Medlemmer: Anne Lise Linja (SMF), Frode Sundsdal (RE), Nina
Terjesen, Per Christian Skoglund (OK), Utøverrepresentanter
o Utvalget skal jobbe for å overføre «best pracitce» mellom alle
arrangørene. De lager et system hvor det blir enkelt å
deledokumenter og maler mellom arrangørene.
o Bestilling til utvalget: Lage oppskriften/malen til arrangementene.
Rapporterer til seksjonsstyret. Rapporteringsfrist: neste styremøte.
Endelig frist 1. mai. Forankre mandat på neste styremøte og
kommunisere det ut.

Gjennomgang av forslag til nytt utdanningsløp v/Jarle. Dette vil det
komme mer informasjon om.
Ungdomsgruppen:
- Hvordan få flere inn i sporten?
o Reklamere mer for utøvere
o Flere test-kjøringer
o Formidle sporten til venner og kjente
o Promotere
o Spørre venner som kjører fritidsbåt om de vil se/prøve
o Vise mer frem; drar på sjøen for alle
o Formidle info til foreldre
- Hva er grunnet til å drive med båt?
o Godt miljø
o Sammensveiset og inkluderende gjeng
o Det er moro, adrenalinkick
o Sosialt og støttende
o Stor interesse for båt og lærevilje
o En individuell sport
o Annerledes og nytt – kanskje kulere
o Oppleve noe nytt

