
Protokoll Styrelsemöte Svenska DF65-ftirbundet Skype 160209

Deltagare;
Jari Heiskanen
Benny Jonsson
Petter Kostmann
Magnus Timerdal
Carl-Johan Malmberg

1. Ordftirande ftirklarade mötet öppnat.

2. Petter Kostmann och Jonas Caspersson valdes till suppleanter i styrelsen.

3. Petter presenterade tre olika ftirslag till rankingsystem liknande det som anvåinds inom IOM.
Efter en kort diskussion togs beslut om att infiira ett av de fiireslagna systemen och
presentera det på hemsidan.

4. Rankinggrundande seglingar skall faststiillas halvårsvis av styrelsen, med strävan att ha en
så jämn geografisk spridning som möjli$ med hiinsyn taget till antalet aktiva runt om i
landet.

5. Beslut togs om attarbetavidare på ett dokument som tydligt beskriver de olika format vi ftir
kappsegling, och hur vi tillåimpar dessa vad avser t ex regelefterlevnad, administration av
seglingar, system fiir poiingberåikning (Sailscore el motsv.), banor mm. Hiir skall dessutom
beskrivas standardiserade seglingsftireskrifter, domare/flrnktionåir vid heatsystem, eventuell
seedning vid gruppindelning mm. Calle arbetar vidare med detta.

6. Beslut togs om att anskaffa ftirgade lagvästar fiir att tydligare visualisera gruppindelning vid
de kappseglingar då detta tilliimpas.

7. Årsmöte kommer att genomftiras senast under April manad. Antingen i samband med någon
kappsegling eller webbaserat (eller kombination) ftir att möjliggöra bred representation fran
olika delar av landet. Ordftiranden undersöker tekniska möjligheter ftir detta och formulerar
kallelse samt årsberättelse.

8. Kassören redogiorde ftir ftirbundets ekonomi. Behållning på konto ca 20 000 l«.

redogiorde kort. För SSF finansieringsmodell. Vidare kontakter behövs ftr att
vår modell ftir kappsegling iir kompatibel med ssF administrativa krav.
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Protokoll Styrelsemöte Svenska DI'65-fiirbundet 2016-01-17

Mötet genomftirdes som telefonmöte.

Deltagare:

Jari Heiskanen
Magnus Timerdal
Carl-Johan Malmberg
Benny Johnsson
Olle Lundbäck

\v Ordftirande ftirklarade mötet öppnat.

l. Tävlingskalender

Beslutades att genomfiira Viistcup i enlighet med ftirslag. Samtliga delseglingar ?ir
\-. rankingrundande.

Nationell tiivling genomftirs enligt klassregeln, DF65 tiivlingsregler, samt krav på
medlemskap i DF65-lorbundet ftir samtliga deltagare och även medlemskap i klubb ansluten
till ssF.
Följ ande datum fastställdes;

. 3lll - Öckerö, De Tio Öarnas SS QO§). 2812 - Gottskåir, Segelsällskapet Kaparen (SS Kaparen)

. l3l3 - Mariestad, Mariestads Segelklubb (MSK)

. 1614 - Stenungsund, Stenungsunds Segelsällskap (SISS)

Förslag framlades att arangera2ytterligare Nationella ranking regattor under våren i
Stockholm och Våixjö. Förslag fran Olle och Stockholm iir 15/5.
Olle kollar upp med SRSS om man kan arrangera en 2 dagars regatta eller om det räcker med
1 dag. Olle återkommer. Magnus planerar en regatta i Växjö 2915 samtmed aktiviteter den

\_, 2815. Magnus återkommer med program.

För hösten finns ftrslag på Såirö. Calle återkommer med ftirslag.

\7 2' sM

Vi inviintar besked från Mariestad. Förbundet har erbjudit sig att stå
ftir den sportsliga delen och diir Mariestads Segelklubb star fiir det sociala arangemanget.
Magnus ftiljer upp.

3. Ranking

Beslut togs att upprätta en nationell ranking enligt IoM-fiirbundets modell. Magnus kontaktar
IOM-ftirbundet.

4. Hemsida

Jonas Caspersson har börjat jobba med hemsidan. Han blir klar med en anmälningsfunktion



om några dagar. På ftireningsmötet 3/10 fick den nyvalda styrelsen uppdraget attrekrytera2
suppleanter.
Petter Kostmann och Jonas Caspersson har visat stort intresse ftir att engagera sig i
ftireningens
arbete. Magnus undersöker om de ?ir intresserade att bli suppleanter.

5. DF95

Magnus redogjorde ftir sitt fiirslag till tillkännagivande av att DF65 ftirbundet upprättar ett
segelnummerregister, samt påbörjar planering ftir samordning av de två klasserna. Se bilaga 1

Beslut togs aff publicera ftirslaget.

6. Eventuell anslutning SSF

Då vi inte ffitt någon återkoppling på vår ansökan i juni 2015 åtog sig Jari att ringa ftirbundet
och fråga hw handläggningen fortgår.

7. Övriga frågor

Förbundet har fåu påtryckningar om att anmälningsavgiften till inomhus måisterskapet iir dyr
(300kr som även inkluderar intrade).
Magnus skriver svar till Christer Sörvik med redogörelse över hur Förbundet motiverar
avgiften.
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Bilaga 1 till protokoll Styrelsemöte Svenska DF65-fiirbundet 2016-01-17

Dragon Flite 95

Under 2016 kommer Joysway att lansera en ny one-design radioseglare, DragonFlite 95. Den
väntas tiil Sverige i slutet av mars genom hobbygrossisten Minicars. Den är designad av
sarlma grupp som utvecklade t)ragonF'orce 65. DragonFlite 95 är 95 cm lång med ett
deplacementpä2"5 kg. Den lörväntas bli en etablerad internationell kappseglingsklass. I
England, tiSA och Australien har man börjat förbereda nationella förbund ftir klassen. Ett
första steg internationellt är uppstarten av en hemsideplats som blir en samlingsplats för de
två klasserna. I-Iemsidan ':r \, ,:.,.i 

'.r.,l.,-;:-r 
:',;,',r: startades i januari 2016.

Klassen får en exklusivare prägel än DF 65 samt ett högre pris. En komplett
kappseglingsutrustad DF 95:a nied alla fyra riggar som den får kappseglas med. komrner att
kosta ca 8000-9000 kr. Enbart båt nTed A-r"igg exklusive radio och mottagare ca 3700 kr.
Svenska DF65-ftrrbundet har beslutat att öppna rnöjligheter att registrera Svenska
segelnummer för DF95 klassen. Vi kommer även att bevaka vad som händer iriternationellt
och förbereda bildandet av ett nationellt klassförbund. Vi ser stora fördelar med att samordna
de två klasserna. där DF65 är volym och instegsklass for radiosegling och DFg5 en mer
exklusiv och internationell kappseglingsklass.

Administration av segelnummerregister DF95

Segelnummerregistret administreras inledningsvis av Svenska Dragon Force 65 förbundet.
Segelnummer kan sökas och är helt knutet till person och inte radiosegelbåten.
Registreringsavgift kommer att tas ut och eventuellt även en årlig avgift 1ör att förnya det
personliga segelnumret. Preliminärt planeras registret att öppnas i april.

Styrelsen DF65-förbundet


