
Vi behöver din hjälp. 
Sommaren 2015 händer det riktigt stora saker i Båstad. Vi står som värd för JSM, 
SM i Drake och EM i Drake. Detta är frukten av bra arbete där vårt rykte som ar-
rangör spelar en avgörande roll. Samtidigt ställs höga förväntningar på att vi även 
i fortsättningen ska utveckla och genomföra toppevenemang.

Vi behöver 150 funktionärer nästa sommar. Till JSM kommer 500 seglare. 
Tillsammans med coacher och föräldrar ska vi ta hand om 1500 - 2000 personer. 
SM i Drake samlar ca 40 båtar dvs 120 seglare med höga krav på bästa ser-
vice och hög sportslig nivå. EM i Drake är ett toppevent med 80 internationella 
besättningar där Drakklassen har valt Båstad med största noggrannhet. 240 
seglare med deras medresenärer ska få uppleva Båstad och Skåne från sin bästa 
sida.

Det är därför vi hör av oss till dig redan nu. Kan vi räkna med ditt stöd, 
närvaro och engagemang? Om svaret är JA återkom med vändande mail 
så kontaktar vi dig för mer detaljer. Hjälp behövs både till havs och på land. 
Det går också bra att fylla i vår funktionärsanmälan på juniorsm.se.

Viktiga funktionärsdatum!
JSM 12 - 17 juni
SM i Drake 29/7 - 1/8
EM i Drake 31/7 - 8/8

Seglarförbundet utbildar. Samtliga som är på havet får genomgå en funktionär-
skurs anpassad för JSM och andra stora arrangemang. Vi finslipar detaljer och 
tränar tex på att lägga bana, linje och resultathantering. Utbildningen genomförs 
en helg i april med både teoretiska och praktiska moment. 

Vi vill att du är med och upplever en riktig häftig sommar i Båstad.
Hälsningar

Pekko Svensson - pekko@sailingbastad.se - 070-647 80 47
Hans Ramne - hramne@me.com - 070-818 99 19
Johan Mårtensson - johan.martensson@bastad.se - 070-569 73 92
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