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Weekenden før Sail Extreme

De første campingvogne udefra vil blive placeret på havnearealet

Mandag den 3. juni

Opstregning af camping og teltområdet

Jollepladsen ryddes af ungdomsafdelingens forældre

Torsdag den 6. juni Klargøring af pladsen og området i havnen, skilte og hegn.

Fredag den 7. juni

Vi kan forvente rykind fra morgenstunden.

Ankomst topper sidst på eftermiddagen, men forventes at vare til senaften.

Kl. 15.00 Servicebureau åbner for registrering

Kl. 17.00 Officials let anretning i Søsportscentret (valgfrit)

Kl. 18.00 Baneledere + Jury spisning i Kajakklubbens lokale i Søsportscentret

Kl. 19.30 Velkomst og møde KUN for Baneledere, Jury og Stævneledelse

Kl. 20.00 Officiel stævneåbning - udenfor Søsportscentret

Kl. 21.00 Servicebureau lukker for registrering
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Lørdag den 8. juni

Kl. 07.30 Morgenkaffe og madpakkesmøring i Søsportscentret

Kl. 07.45 Velkomst til officials ved stævneledere

Kl. 08.00 Briefing for de enkelte baner ved banelederne

Kl. 08.00 Servicebureau åbner for registrering (Kajakklubben)

Kl. 09.00 Forventet afgang fra havn (officials)

Kl. 09.00 Slæbestedet åbnes for joller

Kl. 10.30 Skippermøde for C-optimister

Kl. 11.00 Start for Bane A,B,D & E

Kl. 17.00 – 22.00 Spisning i Egmoses Bådhal, kun betalende sejlere.

Kl. 18.00 Aftensmad og briefing for officials og hjælpere i Søsportscentret

Kl. 19.00 Underholdning for ALLE i Egmoses Bådhal

Kl. 22.00 Udskænkning lukker
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Søndag den 9. juni

Kl. 07.30 Morgenkaffe + madpakkesmøring 

Kl. 08.30 Forventet afgang fra havn (officials)

Kl. 08.30 Slæbestedet åbner for joller

Kl. 10.00 Start for Bane A,B,C,D & E

Kl. XX.XX Præmieoverrækkelse for de enkelte klasser

Kl. 17.30 Sejlergryde for officials
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Kun adgang for Officials, KS-medlemmer og kajakfolk
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(søndag/mandag 1200-2000)
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Stævneledelse
Bo Schou m.fl.• Overordnet tidsplan

• Ansøge om kommunalt tilskud

• Budget/økonomi til kommuneansøgning

• Budget til klubben Lån af hele

• Søsportscentret Ansøge om kommunal tilladelse

• Koordineringsmøde med kommunen

• Ansøge om polititilladelse inkl. lejlighedsbevilling

• Koordinerings- og opfølgningsmøder a

• Pakkelister til baneledere

• Indkvartering baneledere og jury

• Kontakt til klasseorganisationer

• Kontakt til DS: TORM GP stævne, kapsejladskalenderen

• Velkomst/åbning baneledere og jury

• Velkomst hjælpere

• Velkomst sejlere

• Præmieoverrækkelse



Principal Race Officer (PRO)
Andreas Kuchler

• Indbydelse (Notice of Race, NoR)

• Sejladsbestemmelser (Sailing Instructions, SI)

• Planlægge baner

• Velkomst til baneledere og jury

• Stævnets kontakt til jury/protestkomite

• Baneledere godkender lister til grejkasser 



Sejladsbureau (Sejl. B)
??

• Generel service/info under stævnet

• Modtage protester

• Administrere protestbehandling

• Kapsejlads – signalering

• Officiel opslagstavle - opslå resultater



Resultatbureau (Res. B)
Maike & Merete (Jørgen Holm)

• Klargøre Manage2Sail

• Modtage og indtaste resultater

• Trykke resultatlister til opslag 



Servicebureau (ServiceB.)
Carsten Wagner

▪ Skaffer egne hjælpere

▪ Køb af præmier – glasoptimister

▪ Køb af medaljer og modtage præmier fra sponsorer

▪ Lave campingmærkater og navnekort

▪ Lave sprydstagsbånd til opti

▪ Puljeinddeling pakke præmier til præmieoverrækkelse

▪ Modtage sejlerne ved registrering

▪ Kontrollere betaling - penge til kasserer/døgnboks

▪ Opdaterede lister til resultatbureau

▪ Hjælpe ved præmieuddelingen

▪ Forbindskasse inkl. hovedpinepiller 



Bemanding på vandet
Lars

• Aftale lån af dommer- og målbåde

• Aftale lån af mærke, jury- og servicebåde

• Arrangere transport af RIB's

• Skaffe hjælpere på:

– Dommerbåde

– Målbåde

– Mærkebåde

– Udarbejde bemandingslister inkl. suppleanter



Grejkasser og radioer
?

• Kontrollere/supplere grej

• TORM trailere – hentes

• Pakke grejkasser til dommer- og mærkebåde

• Oplade radioer (ankommer med fragtmand)



Grej på vandet
?

• Skaffer egne hjælpere

• Kontrollere/skaffe og klargøre mærker

• Supplerende ankergrej til dommerbåde

• Ankergrej til mærkebåde

• Flagbom til dommerbåde

• Statoilfuldmagt benzinskur og benzinkøb

• Aftale sejlmager

• Beredskab aftale motormand

• Beredskab aftale rustfri/alu smed

• Beredskab sikkerhedsinstruks opdateres 



Havn, kran og plads
?

• Skaffer egne hjælpere

• Løbende kontakt havnen og kommunen

• Leje ekstra affaldscontainere/havnen

• Aftale med elektriker om el til camping

• Opstille og nedtage brandslukningsudstyr

• Leje, opstille og nedtage trafikskilte

• Opstribe camping og kontrollere camping –
brandsikkerhed

• Kranbetjening

• Sørge for renholdelse på plads 



Catering
Turismens Venner

• Skaffer egne hjælpere 

• Leverandøraftaler, brugsen m. fl.

• Tilrigge kaffemaskiner, kølefaciliteter mv.

– Cafe fra fredag middag

– Hjælpersandwich fredag

– Hjælpermorgenmad/madpakke lørdag og søndag

– Cafe lørdag og søndag

– ”Sejlergryde" til officials lørdag, skrub af mad søndag



Bo Schou

2423 7 9 13

sailextreme@kerteminde-sejlklub.dk


