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NOKs overordnede målsetning for 2008 2010
NOK skal bidra til at barn og unge får seilerglede og kunnskap for livet og vi vil
arbeide med å utvikle Optimistjolleseiling som idrett. NOK skal arbeide for å styrke
rekrutteringen og stimulere til økt aktivitet og gode tilbud på alle nivåer, vi skal
bygge miljø og påse at også våre på jenteseilere trives og utvikler seg. NOK skal
arbeide dedikert for å øke nivået på våre eliteseilere. De viktigste virkemidlene for å
få dette til er synlighet, informasjon, kvalitet på arrangementer, utvikling av trenere,
glede og miljøbygging, samarbeid med ulike aktører og sist - men ikke minst – en
sunn økonomistyring.

NOKs Handlingsplan for 2008
Innledning
Forslag til handlingsplan ble lagt fram på Årsmøtet i NOK i januar 2007. Versjon 1.2
av handlingsplanen er revidert på bakgrunn av de kommentarene som kom inn på
Årsmøtet og behandling på styremøtet den 4. mars 2008.

1. Synlighet og Informasjon
•
•
•

•
•
•
•
•

Fortsatt fokus på god informasjon på WEB.
Medlemsmøter både ved Årsmøtet og NC2, Informasjonsmøte ifm uttak
mesterskap.
Arbeide dedikert mot Media
o Fast kontaktperson mot presse, bl.a. Seilmagasinet
o NOK med fast spalte i Seilmagasinet
o Få hjelp av foreldre som kan skrive og/eller har kontakter til pressen.
Innføre prøveordning i 2008 der Seilmagasinet knyttes opp mot medlemskap.
Utsendelse av ”NOK-kalenderen” opphører.
Fortsette å informere klubber og seilere om hva det betyr å være medlem i NOK.
Lage seilernes egen side på WEB’en. Ha med informasjon aktuelt for rekruttene
(spørsmål/svar og annet)
Synlighet av NOK og styremedlemmer – For eksempel genser til alle i NOK-styret
Lage en egen side for Seilklubber der vi samler og formidle på WEB’en arbeid og
gode eksempler som er utarbeidet i klubber, kretser mv. Eksempel er
sikkerhetsinstruks, behandling av båt, vaffelinfo…
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2. Sikre god rekruttering og bredde
•

•
•
•
•

•

Arrangere 3 rekruttsamlinger i samarbeid med lokale klubber. (Sør/Øst,
Vestlandet og Nord-Vestlandet). Målgruppe er seilere som akkurat har tatt eller
planlegger å ta steget over fra B-klassen til  A-klassen (de fleste vil være 10og 12-åringer).
Egen Rekrutt-ansvarlig (de yngste).
Jobbe for rekrutter ved å bistå klubber som trenger inspirasjon, struktur og
informasjon (se også Web).
Opprettholde krav til 2 trenere for B-klassen på NC’er (NOK dekker den ene).
Vurdere om NOK skal engasjere seg i å stille med en egen NOK trener på NC’er
tilgjengelig for seilere i A klassen der klubben ikke har med egen trener, evt.
oppfordre klubbene til selv å ta initiativ til å dele på trener.
Satsning på Jenter
o Egen NOK jentesamling
o Tilrettelegge for deltagelse på Nordisk jentesamling
o Prøve å finne jentetrenere som vi kan utvikle
o Innføre premiering av beste jente (evt. gutt) på alle arrangementer blant
A og B-seilere.
o Innføre kvotering av jenter ved uttak til Marstrand, vurdere også
kvotering ved andre arrangementer ( endre Rankingreglene).

3. Bygge et godt miljø og seilerglede
•
•

•

•
•
•
•

Større uttalt fokus på sunne holdninger (ta straffen, treningsiver, godt kosthold
osv.).
Ulike tiltak for å bygge miljø, utvikle seilere og gi seilerglede:
o Bruk av ulike NOK-vester på arrangementer (beste prestasjon-trøya,
nykommertrøya, miljøbygger-trøya osv).
o Vurdere om NOK skal innføre utradisjonell premiering på NOKarrangementer, evt. også NM og NC. (For eksempel yngste seiler, beste
nykommer, dagens langveisfarer, fair-play-prisen)!
o Avdekke hva som er viktig for å få seilerne til å trives og bli gode (husk
spesielt bredden og jentene)
I den grad økonomien tillater det: Gi reisestipend til seilere og/eller trenere som
reiser til annen region for å bidra til å knytte bånd og løfte nivået på den lokale
samlingen.
Selge NOK-Joggebukser og andre effekter til våre medlemmer.
Andre miljøbyggende tiltak som for eksempel grillkveld på samlinger og
mesterskap.
Lage Foreldrevettregler, Trenervettregler og Seilervettregler.
Være observant på usunn vektfokus og evt. spiseforstyrrelser i miljøet.

4. Øke nivået på eliten
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid NSF.
Øke fokus på Nordisk – antall trenere og lengde på trening i forkant økes.
Egen elitegruppe med oppfølging av enkeltseilere ila. året.
Stimulere til Internasjonal deltagelse
Egen NOK trener med på noen utvalgte regattaer.
Styrke samarbeidet med OCD og SOF, utover den årlige Elitesamlingen.
Prøve å få til en felles nordisk Cup
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5. Gode sportslige arrangementer og rammebetingelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innføring av de nye A, B og C-klassene.
Gjennomgå regler for uttak til samlinger.
Være førende i klasseklubbenes arbeid med ny NC-håndbok, skal være ferdig
medio februar.
Utarbeide NOKs vedlegg til NC-håndboken (f.eks. sette minstekrav vind>2m/s).
o Være tydelig på hva som er NOKs forventinger til arrangørene.
Vise forutsigbarhet og åpenhet om regler og uttak.
Samarbeid NSF sentralt og NSFs aktivitetskonsulenter.
Sette sikkerhet på dagsorden.
God kommunikasjon med og konstruktiv veiledning til NC og NM arrangørene.
Arbeide for at ordning med Charterbåter under samlinger, NC’er osv. blir vanlig.
Sette opp nye priser til vinnere av NM. (Dagens premier er for ”stusselige”, men
kronprinsens pokal vekselvis til gutter og jenter.).
Lage et eget dokument med angivelse av forventninger og krav til lagleders og
støttespilleres rolle og oppgaver under hhv. JNoM, EM og VM.
Være pådriver for at det blir mindre attraktivt å protestere i etterkant av en
regatta, og vurdere å prøve ut ”Kun dømming på vannet”.
Ved arrangering av samlinger, arbeide for at lokalklubber bidrar med planlegging
og gjennomføring (påskeleir, vintersamling, rekruttsamlinger osv.).
Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag.

6. Økonomi og diverse tiltak styret og medlemmer
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Trygg økonomi med regnskapsrapportering gjennom hele året
En egen person i styret har ansvaret for arbeidet mot medlemmene.
Etablere faste sponsorer (har i 2007 vært begrenset til WEB-annonser og mange
trekkepremier på arrangementer).
Opprettholde prosjektregnskap for de ulike arrangementene, dette gir god
styring. Men forenkle bl.a. EM- og VM- ved at deltagere utlegg gjøres opp internt.
Forenkle arbeidet med landslagstøyet (redusere valg og standardisere).
Vi må aktivt jobbe for at yngre seilere blir medlemmer i NOK og innfører et
Rekrutt-medlemskap for seilere tom. 10 år. Vi kan da også jobbe mer rettet
mot rekruttene.
Bedret oppfølging av medlemsregisteret – må som minimum være tilgjengelig for
alle i NOK-styret. Vurdere innføring av løsninger som N3 sport/speaker.
Opprettholde båtregisteret, vurdere tiltak for å få flere rekrutter til å
(om)registrere sine båter. Vurdere om vi kan droppe krav til omregistrering av
båt innen en familie.
”Automatisk” tilby medlemskap til nye seilere som registrerer båt, og vurdere å
knytte registrering av båt opp mot NOK medlemskap.
Opprettholde salg av Bronseror (med sølv og gullmerker). Undersøke nærmere
hvilke klubber som bruker disse og hvordan de brukes. Gi informasjon.
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