Verksamhetsåret 2018
Så stänger vi verksamhetsåret 2018 och blickar nu fram mot 2019 som innebär föreningens
110-årsjubileum, vilket vi kommer att uppmärksamma under säsongen.
Året som gått har inte bjudit på några större händelser utöver det vanliga, vilket i sig inte är
så illa. Vi har jobbat med träning och seglarskolor för de yngre men tyvärr inte lyckats få till
den önskade seglarskolan för vuxna. Vi har med stor framgång varit med och arrangerat
Aqua Blå och genomfört tre kappseglingshelger med DM som kronan på verket. Vi har också
haft en god ruljans i vår gästhamn även om det låga vattenståndet i Vänern begränsar
möjligheterna att ta emot gästande båtar.
Kommunen presenterade före årsskiftet ett förslag till detaljplan för Sikhallsviken och vi har
lämnat en rad konstruktiva synpunkter som vi hoppas ska kunna förbättra våra möjligheter
att utveckla verksamheten. Vi har dock ännu inte fått någon respons på detta då arbetet
tillfälligt (?) lagts på is.
På Sanden har vi genom samverkan med kommunen fått till ett arbete med markförbättring
och konstgräsbeläggning inom vårt område vilket ska ge bättre förutsättningar för både vår
vardagliga idrottsverksamhet och för skilda evenemang inom området. Det underlättade helt
klart genomförandet av årets Aqua Blå.
Aqua Blå är den enskilt viktigaste aktiviteten för att vi ska kunna upprätthålla en god ekonomi
och betydelsen av att alla som har möjlighet ställer upp kan inte nog understrykas. Stort tack
till alla som ställer upp för att genomföra Aqua Blå!
Avslutningsvis kan vi notera att vi tyvärr har en sakta vikande trend då det gäller antalet
medlemmar och nya ungdomar som kommer till oss. Tillsammans måste vi hjälpas åt att
bryta denna negativa trend. Låt oss satsa på detta under jubileumsåret!
Per Söderström / Ordförande och Johan Lundh / Vice Ordförande

Tävlingar 2018
Klubben har i år varit med och genomfört 4 tävlingar i Vänersborgsviken.
Första tävlingen var ett Zoom8 GP 16-17juni i samordning med Sikhall-läger.
Ett 20-tal deltagande båtar.
Nästa tävling var Vänersborgsträffen den 30 juni men 6 stycken deltagande optimistjollar.
Den 8-9 september så genomfördes Elitserien för E-jolle i klubbens regi för andra gången.
Det deltog ett 70 tal E-jollar i ett stort startfält.
Vi hade bra och stabila vindar och bra flyt på starter under hela tävlingen.
Funktionärer och seglare var mycket nöjda med arrangemanget.
Klubben arrangerade även detta år DM i kölbåt.
Det blev 9 deltagande besättningar och sprint-racen kördes i klubbens CB66 båtar.
Våra lokala ungdomar tog hem segern mot ett ganska tufft motstånd från olika klubbar.
Det var ett mycket roligt och uppskattat arrangemang.
Per Gustafsson / Tävlingskommittén

Evenemang 2018
Den 1-3 juni arrangerades Aqua Blå festivalen inklusive Nationaldagsfirandet den 6 juni nere
på Sanden. Där VSS är en stor part ihop med kommunen. Detta arrangemang är livsviktigt
för klubben, det ger oss ett bra bidrag till vår verksamhet.
Vi vill passa på att tacka alla gamla som nya medlemmar och även icke medlemmar som
ställde upp och gjorde detta arrangemang till en fest. Ni är guld värda för klubben.
Aqua Blå 2019,kommer att gå av stapeln den 5/6 – 9/6, då behöver vi mycket hjälp igen,
även ni som inte varit med tidigare av olika anledningar är välkomna att hjälpa till. Det blir
lättare för alla som är engagerade ju fler vi blir. Så boka in den 31/5-6/6 i era kalendrar redan
nu. Det kommer att finnas anmälningslistor i klubbhuset i god tid.

Marknad
Reklamplatser på Sanden: Vi har fått tillstånd till 5 st reklamplatser(skyltplatser) 3 st på
klubbhuset och 2 vid topptälten. Dessutom 6 flaggstänger (flaggreklam) utmed häcken vid
konstgräset. Iordningställande under våren 2019.
Har ni några känningar, som skulle tänkas vara med och sponsra VSS, hör gärna av er till
undertecknad.
Leif Magnusson / Klubbmästare

Anläggning
Under kommande år kommer ett visst renoveringsarbete att utföras på Sanden.
Med i budgeten är ett antal fönster och dörrar, panel samt vindskivor,
Eventuellt börjas det med bygget av en ny entré.
Uppsättande av 6 st flaggstänger för reklam.
Arbetet beräknas klaras av med egen arbetskraft, alla är välkomna!
Sikhall
I Sikhall består det av ett visst målningsarbete och underhåll av bryggan.
Lars Larsson / Anläggning

Kölbåtssektionen
Under 2018 har 9 poängseglingar genomförts under våren och hösten. En liten men envis
skara entusiaster har sett till att vi lyckas hålla verksamheten igång. 3-5 båtar har deltagit
varje gång. Det har också funnits möjlighet för ”båtlösa” besättningar att deltaga genom lån
av någon av våra CB-66.
KM och nattsegling gick tyvärr inte att genomföra.
En båt har deltagit på SM i Express i Nynäshamn och en på SM i H-båt i Lomma. Flera båtar
har deltagit i Tjörn runt och en i Bohusracet.
Henrik Stålheim / kölbåtskommittén

Jolle
Vi har under de senaste åren haft allt svårare att rekrytera nya seglare till nybörjarkurserna,
trots ökade insatser på bland annat sommarseglarskola med upp till 40-talet nya seglare
varje sommar.
Intaget av nya seglare har legat på ungefär samma nivå under 2018 som året innan.
Under 2018 så har flera av våra seglare även tagit steget till att verka som instruktörer på
CB66 båtarna, en framtida språngbräda .

Piratseglarskolan
Piratseglarskolan har tidigare varit ”självspelande” när det gäller anmälningar, dock inte
under 2018. I förra årets verksamhetsberättelse skrev jag att ”2018 kanske är året då vi
lyckas lyfta denna inkörsport ytterligare”, men så blev inte fallet. 8 pirater har varit aktiva
under året.
Ytterligare insatser för att locka unga pirater som senare kan börja seglarskolan krävs för
2019.
Grön, Blå, Röd och Svart träningsgrupp
Den gröna gruppen med första-års-seglare var i år ungefär lika stor/liten som förra året, vi
skulle gärna se att fler barn började i nybörjargruppen.
Nya vägar att engagera barn, och kanske i större utsträckning föräldrar, kommer att provas
för 2019
Den blå gruppen bestod i år till stor del av seglare som nyss kommit upp från Grön grupp,
Några har vågat prova på kappsegling även utanför klubben.
Den röda gruppen har under 2018 upphört då vår röda optimist växt ur optimisten och fortsatt
till e-jolle.
Zoom 8 gruppen fick under 2018 tillskott av två blå optimister samtidigt som en seglare under
året fortsatte till e-jolle.
E-jolle-seglarna har som sagt tidigare under året fått två nya seglare från optimist och zoom.
Sammanfattningsvis av aktiva seglare under 18 år vid säsongens utgång.
Fem gröna seglare, som sannolikt seglar i blå grupp till våren.
Sex blåa seglare, som fortsätter som blå.
Tre Zoom-seglare
Två ungdomar som seglar E-jolle
En som seglar Laser

Sedan har vi seglarna över 18 år, deras deltagande är något volatilt i de regelbundna jolleaktiviteterna pga studier på annan ort, resor osv. Dom seglar dock fortfarande för VäSS och
är aktiva vid tävlingar och läger.
Sommarseglarskola
Sommarseglarskolan kördes i år under de två sista veckorna på sommarlovet. Seglarskolan
leddes av våra duktiga ungdomar, och blev som tidigare år en succé.
Seglarskolan genomfördes i samarbete med Vänersborgs kommun, och varje vecka hade ca
20 seglare!
Liksom förra året var seglarskolan uppdelad på den traditionella seglarskolan, där målet är
att självständigt lära sig segla, och en grupp med inriktning att prova på segling som
upplevelse.
Seglarskolan genomfördes som tidigare i optimistjollarna som klubben har, medan upplev
segling gjordes i våra CB66-or, med en seglarinstruktör i varje båt.
Inte ens med stormvarning på Vänern, är våra ungdomsinstruktörer villrådiga. Man tar helt
enkelt tillflykt till skyddade vatten och genomför en uppskattad utflykt till Trollhättan med ribbåtarna inklusive tillhörande slussning! (Flera vuxna har uttryckt en önskan om att få prova
på att slussa.)

Läger
Årets höjdpunkter är som vanligt Sikhallslägret, som genomfördes på den sedvanliga helgen
vid skolavslutningen. Våra äldre seglare (över 18 år), återkommer som ledare för våra yngre
förmågor. Detta ger till en fin kontinuitet.
Parallellt med lägret genomfördes även ett zoom GP vilket gav de yngre en närhet till
kapsegling vilket kan vara avdramatiserande när deras första steg mot kappsegling kommer.
Värt att nämna är att under GP’t så bestod tävlingsorganisationen huvudsakligen av våra
äldre seglare, vilket bådar gott för genomförandet av framtida regattor.

Fysträning
För sjätte året i rad hölls fysträning under första kvartalet 2018, under ledning av Johanna
Skoglund och under hösten 2018 av Anders Jagefeldt i Blåsutskolans lokaler. Aktiviteten
engagerar allt från kommande generationer seglare, till föräldrar. Högst träningsvärk uppnås
sannolikt även detta år hos föräldrarna. Deltagarantalet har legat på ca 15 personer i snitt.
Tävling
Liksom tidigare år har många seglare från klubben varit ute i Sverige och världen och
kappseglat, från regionskval till VM-tävlingar.
Ungdomssektionen ser i första hand till seglarnas prestation, vad man lyckas med och
uppnår utifrån varje seglares förutsättningar. Med det synsättet har väldigt många av
seglarna tagit fantastiska kliv framåt, som individer och seglare.
För några seglare har deras prestationer också efter hårt arbete gett riktigt fina resultat i
stora tävlingar, och för att nämna några;
Våra optimister var på majbrasan i Ljungskile, flera av seglarna var med på Liros Nordic cup.
Astrid Skogh var med på JNoM i Båstad och därefter var både Astrid och Olga Eskilsson
med i Elitserien.
En av elitserie-deltävlingarna seglades ju också i Vänersborg under året, och vi hade
deltagare under hela serien från VäSS.

Peter Dahl / Ungdomsansvarig & Christer Stenmark / vice Ungdomsansvarig

Sikhall
Under 2018 har Sikhalls gästhamn varit hämmad av det låga vattenståndet. Att utnyttja hela
bryggan har varit näst intill omöjligt pga. vattenbrist. Endast enklare underhållsarbete har
gjorts under året.
Inför verksamhetsåret 2019 har det gjorts en plan för behov av underhåll och
förbättringsarbete. B.la. finns det behov av att byta ut virket på verandan, och målning av
servicebyggnaden enl. plan. Det skulle gjorts under 2018, men det var inte väder för det. (för
varmt). Önskvärt är att klä in betongtrappan ned till bryggan med trall virke kommande
säsong, samt en ledstång.
Behovet av muddring runt bryggan samt förlängning av stenpiren diskuteras varje sommar
så det behovet kvarstår.
Under sommaren har Sikhall haft många besökare trots det låga vattenståndet. Ca 200
gästnätter. (Gästande båtar och bäddar i stugan).
Ungdomssektionens återkommande seglarläger i juni.

Många besökare kommer bara för dagen, dom flesta är klubbens egna medlemmar. Det har
vid flera tillfällen kommit frågor från husbilsägare om plats för några dygn. Enstaka
klubbmedlemmar har beretts plats, men vi skulle kunna erbjuda plats för fler om platser
gjordes i ordning. Kommunen har på någons begäran satt upp 3 st camping förbjudet-skyltar
på P-platserna vid klubbhuset. (OGÄSTVÄNLIGT). Borde bytas ut mot välkommenskyltar i
stället.
Klubbhuskommittén hade ett avslutande möte i december där vi diskuterade det gångna året
och kommande års verksamhet vid våra båda klubbhus. Med på mötet var Ordf. Per
Söderström som representant för styrelsen.
Mötet avslutades med grötfest.
Bo Göran Karlsson / Sikhall

