
 

 

 
 
 
 
Vinterturné 2015 
Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige 
 
Målsättningen för turnén är att börja den finska tränings- och 
tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet, öka den totala 
träningsmängden för seglarna samt att hämta erfarenhet från internationella 
tävlingar och evenemang.  
 

 
 
 
Konsept: 
24 kpl Winner 3D Star optimistjollar 
Harbeck trailer för 24+1 optimistjollar och 2 gummibåtar 
2 st Gummibåtar (Ribcraft 480 och XS-RIB500) 
Paketbil VW Transporter 4motion  
Torrevieja 3+3 vattendagar, Garda 2+4 vattendagar ja Stenungsund 2+2 
vattendagar.   
 
ESF ansvarar för att utrustningen är på rätt plats i rätt tid och ESFs 
träningschef Erica Bäckström ansvarar för träningen.  
 



 

 

 
Vinterturné evenemangen: 
 
Torrevieja 20.-25.1 (resedagar må 19.4 och må 26.1) 

- 3+3 vattendagar   
- tre träningsdagar 
- tre dagars regatta VIII International Optimist Trophy Ciudad de 

Torrevieja (OBS! Alla anmäler sig själva till tävlingen och ansvarar över 
att anmälningsavgiften betalas enligt instruktionerna i NoRen) 

- gemensamt koordinerade resor till och från evenemanget  
- gemensamt boende 
- frivillig ansvarsförälder behövs (resekostnaderna delas mellan 

seglarna, övriga kostnader betalas av ansvarsföräldern själv) 
 
Garda 31.3-5.4 (resedagar må 30.3 och må 6.4) 

- 2+4 vattendagar 
- två träningsdagar  
- fyra dagars regatta Garda Optimist Meeting (OBS! Alla anmäler sig 

själva till tävlingen och ansvarar över att anmälningsavgiften betalas 
enligt instruktionerna i NoRen) 

- alla ansvarar själva för sina resor och sitt boende 
- varje seglare bör ha en förälder eller utsedd ansvarsperson på plats 

under evenemanget 
 
Stenungsund  16-19.4 (resedagar ons 15.4 och sö 19.4) 

- 2+2 vattendagar   
- två träningsdagar 
- två dagars regatta Liros Nordic Race (OBS! Alla anmäler sig själva till 

tävlingen och ansvarar över att anmälningsavgiften betalas enligt 
instruktionerna i NoRen) 

- gemensamt koordinerade resor till och från evenemanget  
- gemensamt boende 
- frivillig ansvarsförälder behövs (resekostnaderna delas mellan 

seglarna, övriga kostnader betalas av ansvarsföräldern själv) 
 

 
 

 

http://rcnt.com/optimist2015/
http://rcnt.com/optimist2015/
http://www.fragliavelariva.it/en/regatta/1827/view
http://www8.idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/Kappsegling/LIROSNordicRace/


 

 

Kostnader 
Jollehyra 40,- /dag för det första evenemanget seglaren deltar i.  
Jollehyra för det andra evenemanget seglaren deltar i 35,- /dag och för det 
tredje evenemanget seglaren deltar i 25,-/dag.  
 
För varje evenemang faktureras skilt 40,- /dag för träning (gummibåtsbensin- 
och övriga gummibåtskostnader ingår). Tränarnas rese-, boende- och 
anmälningsavgifter samt möjliga övriga tränaravgifter som hör ihop med 
evenemanget delas mellan seglarna som deltar i i fråga varande evenemang. 
Deltagarna betalar själva för sina rese-, boende- och matutgifter.  
 
 
Uppskattade kostnader för deltagande i ett evenemang 
 
Torrevieja: 
Flyg         200 € 
Boende 6 x 30 €        180 € 
Mat  6 x 20 €     120 € 
Träning 6 x 40 €      240 € 
Tävlingens anmälningsavgift         50 € 
Ansvarsförälderns flyg              20 € 
Tränarnas flyg, boende mm        50 € 
Jollehyra        240 € 
Totalt            1100 € 
 
Garda: 
Flyg         250 € 
Boende 6 x 30 €        180 € 
Mat  6 x 20 €     120 € 
Träning 6 x 40 €     240 € 
Tävlingens anmälningsavgift         70 € 
Tränarnas flyg, boende mm        50 € 
Jollehyra        240 € 
Totalt                 1150 € 
 
Stenungsund: 
Resekostnader       100 € 
Boende 4 x 30 €        120 € 
Mat 4 x 20 €       80 € 
Träning 4 x 40 €     160 € 
Tävlingens anmälningsavgift         40 € 
Ansvarsförälderns resekostnader         20 € 
Tränarnas flyg, boende mm        50 €  
Jollehyra       160 € 
Totalt         730 € 
 
 



 

 

 
 
 
Seglarens roll och ansvarsområden:  
 

- I vinterturnén kan delta en seglare som har tillräckligt med erfarenhet 
på rankingnivå (tränaren kommer överens med seglarens föräldrar om 
deltagandet enligt anmält intresse).  

 
- Seglaren bör vara självständig (gällande sina egna saker och att sköta 

sina skoluppgifter samt att sköta sig själv) och motiverad för att delta i 
träningsgruppen). 

  
- Seglaren håller själv regelbundet kontakt med sina föräldrar under 

resorna (i fall egen förälder inte deltar i evenemanget).  
 

- Seglarens skolgång skall inte märkbart störas i och med deltagande i 
vinterturnén. Enligt behov kommer det att reserveras tid för att sköta 
skoluppgifter under tränings- och tävlingsresorna.  

 
- Seglaren skall följa de instruktioner, tidtabeller mm som delas ut av 

tränarna och ansvarsföräldrarna. Detta för att träningen och regattorna 
skall löpa så smidigt som möjligt samt för att allas trivsel skall kunna 
tryggas.  

 

- Ifall av att det dyker upp avvikelser gällande gott beteende kan 
tränarna och ansvarsföräldrarna skicka hem i fråga varande seglare 
helt på hans/deras föräldrars bekostnad efter en varning.  

 
- Ifall av att det delas ut varningar meddelas föräldrarna direkt om detta. 

Vid behov skickas en ansvarsförälder med som följeslagare med en 
seglare som skickas hem (följeslagarens kostnader täcks helt och 
hållet av i fråga varande seglares föräldrar).  

 
- Alla deltagare tar med eget segel utrustat med alla litsar och övriga 

segellinor samt seglets mätebrev 
 

 



 

 

 
 

 
Ansvarsföräldrarnas ansvarsområden:  
 

- Förälder (eller övrig ansvarsperson) reser tillsammans med seglarna till 
och från i fråga varande evenemang och ansvarar för att resan löper 
smidigt.  
 

- Hjälper med att packa och packa av trailern samt hjälper 
seglarna/tränarna i stranden. Huvudansvaret för att packa trailern har 
tränarna samt de som drar trailern.  

 
- Transporterar seglarna till och från boendet/stranden. Ser till att 

seglarna har ordentlig lunch och mellanmål med till stranden/med ut på 
vattnet. Ser till att seglarna äter/dricker och sover tillräkligt under 
evenemanget. 

  
- Omhändertagande av möjliga sjukdomsfall, medicinering, kontakt med 

föräldrar hemma.  
 

- Hjälper med disciplin. 
 

- OBS! Tränarna ansvarar över träningen (såväl i stranden som ute på 
vattnet). Föräldrar tas ej ut i tränargummibåt under evenemangen (om 
ej vid undantagstillfälle så överenskommits). 

 
 
 
Hur förbereda sig för turnén: 
 

- Anmäla sig till turnén senast 31.12.2014. (Anmälning till evenemanget i 
Torrevieja redan tidigare, så fort som möjligt!) Anmälningar tas emot av 
turnékoordinatorn Antti Järvi (antti.jarvi (at) elisanet.fi). 
Turnékoordinatorn bekräftar din plats senast 15.1.2015 varefter 
flygbiljetter, boenden mm kan koordineras. 

 
- Alla anmäler sig själva till tävlingarna samt betalar 

anmälningsavgifterna. Kvitto på betald anmälningsavgift bör tas med 
på resan. 

 
- Kontrollerar att alla saker som bör vara med på resan kommer med 

och är i skick (seglingsutrustning och segel (med lits- och övriga 
segellinor), seglets mätebrev, intyg över ansvarsförsäkring, europeiskt 
FPA-kort, reseförsäkringskort/-intyg mm).  

 

- Allergier, medicinering och möjliga sjukdomar samt alla 
kontaktuppgifter till föräldrarna skall meddelas till 
koordinatorn/ansvarsföräldrarna och tränarna.  



 

 

 
- Seglarna bör ha med sig ett av föräldrarna underskrivet intyg över att 

de får resa tillsammans med annan förälder i fall de egna föräldrarna 
inte reser med seglaren.  

 
- Försäkringar som bör vara i skick: Båt- och tredjeparts 

ansvarsförsäkring, reseförsäkring, olycksfalls- och sjukförsäkring mm. 
 

Turnétrustning 
 
Till gummibåtarnas utrustning hör: bojar, ankare, linor, reservtank, förstahjälp 
utrustning, radiotelefon, servicesätt, lås och kätting.  
 
Till trailern hör: reservdäck, packningsremmar.  
 
Till dragbilens utrustning hör: reservdäck, domkraft, basverktyg. Dessutom 
hör en utrustningsback med delar för fixandet av mindre skador.  
 
 
 

 
 
 
Optimistjollar: 
ESF har skaffat 24 st nya Winner 3D Star jollar som används på vinterturnén. 
Följande utrustning ingår i jollehyran: 
 
Winner 3D Star skrov 
Black Gold Medium rigg 
OD roder och centerbord 
strandkärra 
på- och underpresenning  
roder- och centerbordspåse samt påse för rigg 
båtförsäkring, självrisk 150,- ingår inte 

http://www.winneroptimist.dk/optimist/3d-star


 

 

mätebrev 
INNEHÅLLER INTE: segel, litsar och övriga segellinor, vimpel, 
ansvarsförsäkring 
 

 
 
 
 
 
I samband med överlåtelsen av jollen uppbärs en deposition på 150,- som 
motsvarar summan av självrisken. I fall inga fel och brister uppdagats i 
samband med jollens slutgranskning återbetalas depositionen. Tränare eller 
ansvarsförälder på plats anmäler vid första tillfälle till föräldrarna om möjlig 
skada på jollen.  
 
Seglarna och seglarnas föräldrar binder sig till att följa dessa regler 
genom att i samband med anmälningen skriva under dessa. 
 


