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Utbildningsplan 2020
Utbildning i klubbarna är högst väsentligt. Det ger social gemenskap och stärker klubbkänslan.
Kvalitén höjs i de aktiviteter som klubben anordnar. Det är dessutom roligt att delta
Svenska Seglarförbundet erbjuder en mängd utbildningar som man kan delta i. Vi märker då och då
att det är bra att kunna kappseglingsreglerna. Svenska Seglarförbundet har en webkurs som man
går igenom i sin klubb. Vi har kört den kursen på Notholmen några vintrar under ledning av Olle
Svernell. Det är en mycket trevlig och omtyckt utbildning som planeras att starta i januari 2020.
Håll utkik på hemsidan.
Om vi i fortsättningen skall arrangera kappseglingar behöver vi fler utbildade funktionärer såsom
tävlingsledare, seglingsledare, domare och mätman/besiktningsman. Seglarskolan behöver utbildade
instruktörer och tränare till sin verksamhet. En kurs som leder till Instruktör/tränare startar 7-8/12 i
Oskarshamn under ledning av undertecknad. Välkomna! OBS! Det är ingen ungdomskurs.
Minimiålder 16 år och uppåt. (Förra året deltog två 70+.)
Det har pratas i klubben om att båtägare och instruktörer bör ha förarintyg. Vi hade en sådan
utbildning i klubben 2018 och jag ser gärna att den fortsätter 2020. Om inte klubben kan anordna
kursen så kan man gå den hos Medborgarskolan.
Planerade klubbaftnar är:
Januari: Björn Sinnerstad visar bilder och berättar om sina seglingar runt Östersjön.
Februari: Joakim Langner, SMHI ger oss det sista inom forskningen kring vår havsmiljö,
havsnivåhöjning, klimatförändringar mm.
April: Lars-Gunnar Nyström, transportstyrelsen visar och demonstrerar flytvästar.
Johan Rönnby, marinarkeolog är på gång men kan i nuläget inte bestämma tid då han reser mycket i
sitt arbete.
Jag jobbar också för att få tag i någon som kan föreläsa om dieselmotorns funktion, service och
underhåll. Jag är tacksam om någon som läser detta kan hjälpa till att hitta den personen och
meddela mig.
Ni är också välkomna med konkreta förslag till klubbaftnar. Kanske kan DU tillsammans med
någon annan berätta om någon seglats, visa bilder eller föredra något helt annat.
Välkommen!
Håll utkik på vår hemsida där vi annonserar exakta tider för klubbaftnarna!
Peter Salomonsson
Utbildningsansvarig

