HSK Sailing Team
Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 et seilteam for ungdom som vil satse på
seilsporten nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene til nå med HSK Sailing Team, og Norges Seilforbund (NSF) sitt nye opplegg for talentutvikling, gjør det naturlig å foreta enkelte justeringer i opplegget. HSK Sailing Team blir med dette også Hordaland Seilkrets sitt organ for NSF sitt talentutviklingsprogram innenfor vår krets.

Justert modell:
1.) Mål:
Å få med seilere fra HSK til OL i 2024.
HSK har i dag en relativt stor gruppe unge talentfulle seilere i OL-klassen Laser. I første omgang vil teamet bestå av Laser seirer. Teamet kan utvides med andre OL klasser dersom det kommer et tilstrekkelig
antall aktuelle seilere i andre OL-klasser i den aktuelle aldersgruppen.
2.) Organisering:
Seilteamet er organisert under HSK, og rapporterer til styret i kretsen. Teamet har sin egen økonomi, hvor
budsjett og regnskap inngår i HSK sin samlede økonomi og regnskap. Regnskap revideres av kretsen revisor, og budsjett fastsettes av seilkretstinget.
HSK Sailing Team ledes av en teamleder som oppnevnes av Jolleutvalget i HSK for 2 år om gangen.
Teamet har for 2017 og 2018 har følgende organisasjon og fordeling av ansvarsområder:
- Teamleder: Rolf Hermansen
Teamleder velges av jolleutvalget for 2 år, og oppnevner sammen med jolleutvalget de øvrige medlemmer som styrer teamet, for de ansvarsområder som framgår under. Leder innkaller til møter i teamet,
utarbeider forslag til budsjetter og søker om økonomisk støtte til teamet. Leder holder kontakt med
ansvarlig for NSF sitt taletutviklingsprogram, Olympiatoppen Vest og øvrige relevante samarbeidsparter for teamet
- Trener seiling: Henrik Begby
Utarbeide treningsopplegg for deltakerne i samarbeid med landslagstrener og ansvarlig for NSF sitt
talentutviklingsprogram - og organisere treningssamlinger og alt praktisk rundt treningsopplegget
- Trener fysisk: Karol Franz
Utarbeider opplegg for fysisk trening i samarbeid med Olympiatoppen Vest
- Trener mentalt: Olympiatoppen Vest etter avtale
Arrangerer treneingssamlinger
- Oppfølger: Ove Lind og Per Hermund Høgheim
Følge opp seilerne mellom treningssamlingene og kontrollere treningsdagbøker m.v.
- Økonomiansvarlig: Håkon Jelstad
Har kontroll med økonomien, fører regnskap og betaler ut de regninger som teamleder godkjenner.
- Kontaktperson til styret i HSK: Rolf Hermansen
Rapporterer kontinuerlig til styret i HSK
- NSF sitt Taletutviklingsprogram: Jan Steven Johannessen
Rådgiving til teamet, formidler kontakter til Olympiatoppen Vest, NSF og andre relevante partnere
3.) Hvem er teamet for:
Seilteamet skal bestå av seilere fra HSK det året de fyller 16 år, og som ønsker å satse
internasjonalt. Teamdeltakerne forplikter seg til å delta på det treningsopplegget som er utarbeidet for
teamet, både når det gjelder teori, fysisk trening og trening på vannet. Deltakerne må også forplikte seg
på å inngå som aktive team-medlemmer, med en felles utvikling av det sportslige nivået i teamet, for å
sikre god og konstruktiv deltagelse på alle teamsamlinger.
Seilere som oppnår å bli en del av et landslag kan søke disp. fra deltagelse i teamet der dette kolliderer
med landslagets opplegg, men i utgangspunktet skal de seilere som blir tatt ut til laget stille på de samlinger som er oppsatt. Teamdeltakere som ikke følger opplegget, uten gyldig grunn, mister plassen i
teamet.

4.) Opptak i seilteamet:
Kandidater søker teamleder om opptak etter avvikling av siste Norges Cup om høsten. I søknaden redegjøres for motivasjon for å gå inn i teamet, sportslige ambisjoner og oppnådde resultater i seilsporten så
langt. Søknadene vurderes og innstilles om opptak av teamets trener og landslagstreneren i NSF etter
følgende kriterier:
- At kandidaten er 100 % villig til satse på det trenings- og konkurranseopplegget som er lagt
- Oppnådde resultater i Norges Cup og i internasjonale mesterskap
Teamleder foretar opptak etter innstilling fra lokal trener, leder for talentutviklingsprogrammet og landslagstrener
Det tas opp 4 - 6 deltakere i teamet
5.) Bonuseffekter
Seilere som ikke blir med på teamet, vil få gleden av å delta på alle seilsamlinger gjennom
sesongen, mot å betale treningsavgift.
Det vil bli laget jakker med teamnavn og HSK sin logo. Det vil aktivt bli jobbet med tiltak
for å skape en god teamfølelse.
Teamet skal være positivt for alle teamdeltaker. Alle deltakerne skal få gleden av et godt og profesjonelt
opplegg.
6.) Økonomi og andre forutsetninger:
Alle deltakerne i teamet må betale en egenandel i henhold til oppsatt budsjett.
Midlene i teamet vil i første fase bli brukt til å skaffe en trener som kan følge teamet
gjennom året. Den treneren det inngås avtale med vil måtte forplikte seg til å følge
teamet på alle oppsatte samlinger og cuper. Det kan også være aktuelt at treneren arrangerer
en treningssamling i utlandet med regatta. Samling i utlandet vil være et tilbud og ikke
være pliktig.
7.) Forpliktelser:
Teamdeltakerne kan bidra som trener på en til to HSK samlinger. Inntekten fra dette tilfaller Seilteamet.
8.) Individuelle sponsorer:
Seilerne kan benytte individuelle sponsorer så lenge det ikke er i konflikt med Teamets sponsor.

