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Utbildningsplan 2018
Utbildning är en betydande del i dagens föreningsliv. Det behövs fler utbildade ledare i olika 
funktioner.  Ex. Instruktörer, tränare, tävlingsledare, seglingsledare och domare. Många vill också ta
förarintyg, kustskepparintyg, seglarintyg samt lära sig kappseglingsreglerna.

Utvecklingen gör att det behövs allt mer kunskap på olika styrelseposter i och med att ekonomin 
blir mer omfattande med större krav på redovisning. Medlemsregistret blir också mer avancerat. 
Viss utbildning kan vi arrangera själva men annan utbildning får göras på distrikts eller nationell 
nivå.

Vi kommer att arrangera en kurs i kapseglingsregler under ledning av Olle Svernell. Vi har haft den 
kursen två ggr tidigare och den upplevs av deltagarna som en mycket bra, lärorik och framförallt 
mycket trevlig kurs.

Det blir också möjlighet att ta förarbevis i Wikingarnas regi. Ledare för kursen är Axel Schäring.     
Vi önskar att alla medlemmar som har båt på Notholmen har ett förarintyg. Dessutom får man rabatt
på sin båtförsäkring med förarintyg.

För att vi skall kunna utbilda seglare som Svenska Seglarförbundets certifierad seglarskola måste vi 
ha utbildade instruktörer. Vi har under de senaste tre åren utbildat flera ungdomar som nu jobbar i 
seglarskolan vilket säkert är en av anledningarna till att den har blivit så framgångsrik. Utbildningen
till de olika funktionerna går i flera steg efter olika nivåer på arrangemangen. Grön är lokal nivå, blå
är distriktsnivå, röd är nationell nivå och svart internationell nivå.
Våra klubbar i Västervik behöver fler utbildade funktionärer på alla poster om vi fortsättningsvis 
skall arrangera kappseglingar. Det är roligt att gå på dessa kurser, dessutom utvecklas man som 
seglare. 
Anmäl ditt intresse snarast så du inte missar någon kurs!!! 

Det finns mer att läsa om detta på www.ssf.se/utbildning.

Våra klubbaftnar är också en form av utbildning. Programmet för kommande vinter är enl. följande:
- Hjärtstartare – första hjälpen – HLR   Olle Svernell
- Fastnet Race 2017 med inslag av meteorologi.  Joakim Langner 
- Färgproducentens svar på miljöreglerna avseende bottenfärger. Erlandsons Brygga. 
- Brandsäkerhet  - första hjälpen – utrustning ombord.   Personal från räddningstjänsten.
Tider för detta är i skrivande stund inte fastlagt.    Annonseras på hemsidan.

Jag hoppas att fler vill delta i utbildning. Det höjer kvalitén på vår verksamhet samt stärker 
klubbkänslan.
Anmäl ditt intresse till: segelsportvvik@gmail.com   snarast!  så att vi hinner att planera kurserna.

Peter Salomonsson: utbildningsansvarig/vice ordförande
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