
Referat af LDKU-møde 8. marts 2016 i DSR 

Plakaten: Lasse er tæt på en løsning. Ægir står for Jysk Maraton. Vi tænker på at lave en konkurrence hvor 

klubberne opfordres til at tage  et billede af deres ophængte plakat og dens omgivelser og lægge det på 

facebook. Det bedste billede belønnes med (et eller andet). Dette for at stimulere klubberne til at hænge 

det op og skabe synlighed omkring LDK. 

Sponsorer: 

Lars Ljungdahl/Grejsdalen inriggerværft: Ingen respons efter to henvendelser. Han får til fredag i denne 

uge. 

Athletes Own: Har givet lovning på tøjgaver til 2.400,- Kr. = 12 x 200 Kr gavekort. 6 gavekort til DM vinderne 

i finalen (5. runde) + 6 gavekort til lodtrækning (LDKU kan bestemme loddernes fordeling, fx et lod til hvert 

hold for hver runde de deltager i). 

Reiner Modest/Modest Sport: Ingen respons. Kenny giver ham et sidste shot i denne uge. 

Storebælt: Ragnhild har ikke kontaktet dem endnu, men forsøger i denne uge. 

Molslinjen: De kan ikke love noget, da de har så mange ansøgninger om sponsorater. 

Deadline for at få sponsordonationer på plads: 22. marts 

Regattasystemet: 

Ingen svar fra DFfR på de henvendelser vi har forsøgt. Vi ved ingenting om support på systemet. Christian 

vil prøve at kontakte Niels Iversen for en status. 

Vi må prøve at lave en test af dette års system. Sidste år fik vi ikke testet resultatfunktionen, med det 

resultat at vi havde store problemer med dette i de første regattaer. 

Som backup vil vi prøve at have et Excel-ark der kan udregne alle tider, ift. de start- og sluttider som 

dommerne registrerer. Vi bruger det Excelark som også bruges til Khb-kredsens Sved-På-Panden turnering. 

Kenny sender arket til LDKU i nærmeste fremtid. 

Andet 

Mht. At få nye hold gjort interesseret i LDK, beder vi Anders Hjortshøj om at kontakte klubberne i Jylland – 

Primært klubber i og omkring Randers og Aalborg. 

 

Kenny Andersen 


