Referat Grenmøtet Offshore

Sted: MSK, Thon Hotell Gardermoen
Tid: Søndag 18.11- 2018 kl. 11.15 – 12.30
Tilstede: Grenleder Åsmund Næss, ABSK
Avtroppende Grenleder Axel Dalen, Grenen/ TRK
Jan Trygve Braaten, TRK
Per Christian Skoglund, Outboard klubben
Glenn Finnøen Bakken DST
Tom Lund,Båtsportklubben Sør
Observatører: Seksjonstyreleder Morten Bjerknes
Aust Agder Idrettskrets, Idrettsleiren V/ Malin

Innkommende saker/ saker til behandling:
1. Se på muligheten for å etablere ett tracking system. Dette gjør sporten mer publikumsvennlig
og gjør det lettere for race ledelsen og holde oversikt. Det finnes et system i Sverige som
fungerer helt fint og som ikke vil medføre store kostnader for utøvere. Åsmund Næss sjekker
dette videre, og ser på muligheten for å innføre dette fra 2019 i alle klasser.
2.

Foreløpig Termin Liste:
Slik det ser ut pr dags dato, så er det 4 sikre steder for 2019.
Tvedestrand: 25. Mai, Vårspretten
10 – 14 Juli. VM 3c, Mulig VM V60 ( 3J), Øvrige klasser.
7. Sept. Høstregatta
Arendal: Offshore og Rundbane, NC Aug/ Spt. Mulig dette blir flyttet
Songe: Offshore og Rundbane, Sept
Sandefjord: 7- 9 Juni, rundbane og Offshore
Lillesand: Oppfordret til å ta et NC i Offshore for å komme i gang med aktivitet i Lillesand.

3. Det er enighet i om at det må flere løp på
kalenderen for å holde aktivitet i gang. Dette skal være en prioritert oppgave i grenen.

4. Det er god økning av utøvere i alle klasser. Dette må vi ta vare på, og sette fokus på god
oppfølging av nye, slik at grene kan vokse. Vi må sørge for gode race, godt miljø og sette
fokus på rekrutering på alle nivå i grenen, slik at vi får flere som får kompetanse på
funksjonær siden av sporten. Dette gjelder for alle grener innen båtsport.
5. Etablere en kontakt/ mer formelt samarbeid med Helimedia for videreføre deres arbeid på
streaming av Offshore sine løp. Åsmund følger dette opp.

6. Alle var enige om at den positiviteten som nå finnes, må det bygges videre på, og Offshore
må inn på Idrettsleieren til sommeren. Jan Trygve har noe gode tanker rundt Aktivitet og
gjennomføring under idrettsleiren for Offshore sin del.

Ref: Åsmund Næss

