Spækhugger Klubben
REFERAT af møde om DM 2020
torsdag den 22. oktober 2019 kl 17-21
hos Kvindelig Sejlklub / Sejlklubben København
Deltagere:
Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Sune Wohlert, Henrik Nepper-Christensen, Jakob Friis
og Jesper Andersen. Gæst; Søren Due
For
Kvindelig sejlklub; Birgitte Nielsen, Mette Moeslund
Sejlklubben København; Martin Frandsen
Afvikling uge 34 torsdag-freddag-lørdag 20-21-22 august
Arrangør; Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København
Stævne ledelse Birgitte Nielsen (Kvd.S) og Martin Frandsen (SK)
Målsætning med 50 startende både.
Det skal betones at stævnet er åbent for udenlandske både.
Der arbejdes derfor ud fra, at vi bliver 150 sejlere og 50 hjælpere
Sejlads område i Svanemølle Bugten.
4 sejladser hver dag.
Op-ned bane
Økonomi; samme prisniveau som i 2018 og 2019.
Skal fastlægges endeligt senere
Baneleder: Jørgen Thulstrup

Protest komite
Formand: Line Juhl og menige medlemmer: Gunner Juul-Nyholm og Erik Kragh-Hansen.
Der er reserveret 3 RIBs ud over en dommerbåd.
DS Torm trailer med kapsejlads bane udstyr er bestilt.
Indbydelse og sejlladsbestemmelser efter samme skabelon som i Aarhus 2019.
De skal være tilgængelige på engelsk og tysk
Indbydelse og jubilæums plakat kan sendes til DS Sejlklubben som print og pdf.fil.
Gerne med QR koder med link til stævne hjemmesiden.
Manage2sail kan muligvis blive den digitale stævne platform. Anbefales af Spækhugger klubben efter erfaringerne ved DM 2019 i Aarhus.
Deltagende både ligger gratis i uge 34 og 35
Der bliver organiseret mulighed for overnatning i lokale større både.
Parkering på vinterplads
Foto; vi spørger Per Heegaard
Evt. en stævne trøje.

Spækhugger Klubben
Spækhugger klubben sørger for tracking af sejladserne.
Gerne med Trac Trac.
Grinder, Kaskelot og Marsvin både inviteres til stævnet. Evt. en sejlads for dem om lørdagen.
Program på land:
Torsdag Spækhugger generalforsamling
Fredag Reception i anledning af Spækhuggerens 50 år jubilæum.
Lørdag fest middag
Alle arrangementer i klublokalerne.
Udskiftning af besætnings medlemmer blev drøftet. DS DM statutter fastligger rammerne.
Spækhugger klubben ser ikke noget problem i de nye mere lempelige regler gældende fra 2019.
Det vigtige er, at man ikke kan spekulere i udskiftning afhængig af vejet eller andre taktiske forhold.
Martin Bach og Sune Wohlert er Spækhugger klubbens kontakt til arrangørerne.
Jesper Andersen i forhold til stævne dokumenter.

Referent: Jesper,
28.10.2019

