Verksamhetsåret 2020

Upplysta segel på Vänersborgs ljusfestival

Det gångna året har inte varit likt något annat. Direkt efter årsmötet slog coronapandemin till
med full kraft och ändrade rask förutsättningarna för de flesta i samhället. Och det påverkade
också vår verksamhet, inte minst ekonomiskt då Aqua Blå-festivalen som ger oss en stor del
av våra intäkter ställdes in.
Styrelsen vidtog genast en rad besparingsåtgärder för att sänka kostnaderna och vi sökte
och fick ett kompensationsbidrag från Riksidrottsförbundet, som tack och lov begränsade
bortfallet av intäkter väsentligt.
När vi nu summerar året kan vi glädjande nog konstatera att vi ekonomiskt klarade
omställningen bra (särskilt tack till er som gjort extra donationer till föreningen), att vår
ungdomsverksamhet kunnat genomföras enligt plan, att vi med iakttagande av

myndigheternas restriktioner arrangerade lyckade SM-tävlingar för CB66 och Melges 24 och
att vi haft många besök i vår gästhamn i Sikhall. Det vi fått göra avkall på är tyvärr de mer
sociala aktiviteterna samt underhållet av anläggningar och båtar. En ljuspunkt i mörkret blev
avslutningsvis Vänersborgs ljusfestival där våra jolleseglare medverkade med upplysta segel
på sjön utanför Skräcklan.
Styrelsen har under året gjort en översyn av föreningens policydokument och bland annat
med anledning av barnkonventionen gjort ett tillägg om ”Trygg segling”. Dokumenten finns
publicerade på hemsidan under ”Segelsällskapet”.
Kommunen har fortsatt sin utredning om Sandens framtid som inkluderar en flyttning av
gästhamnen till området då dess nuvarande läge kommer att omöjliggöras på grund av
planerad nybebyggelse. Styrelsen följer detta arbete och vi hoppas att vi i detta
sammanhang också ska kunna få till lösningar som minskar problemen med buslivet om
kvällar och nätter, som tyvärr eskalerat denna sommar då vuxennärvaron inte varit så stor
som vanligt.
Kommunens planeringsarbete för Sikhall går endast långsamt framåt och vi har på nytt fört
fram våra synpunkter och önskemål i frågan.
Blickar vi framåt så är det tämligen säkert att även tiden fram till sommaren kommer av
präglas av pandemin. Vi blir således tvungna att hålla det kommande årsmötet digitalt och
det blir sannolikt inte någon festival, åtminstone inte på försommaren. Således risk för att vi
går miste om intäkter även detta år.
Planen är dock att vi även detta år trots pandemin ska arrangera en större regatta, elitserie
för e-jollar i slutet av maj, och en mindre regatta, Vänersborgsträff för jollar i kombination
med GP för Zoom-jollar i slutet av augusti.
Slutligen ska vi glädjas åt att distriktets utmärkelser för årets ledare och årets seglare 2020
båda hamnade hos VSS genom Fredrik Lindqvist respektive silvermedaljörerna i Melges 24:
Lukas Andersson, Pontus Andersson, Pontus Carlsson och Eric Dahl.

Jolle
Träning, läger och tävling
Under 2020 har vi trots pandemi kunnat genomföra stor del av planerade träningar och läger
om än med vissa justeringar i upplägg.
Många engagerade nya seglare i grön grupp och därmed runt ett 30 tal seglare varje tisdag
vilket är linje med förra året som var ett ovanligt bra år vilket är fantastiskt roligt då det varit
allt svårare att rekrytera nya seglare till nybörjarkurserna, trots ökade insatser på bland annat
sommarseglarskola varje sommar.
Vi hoppas att så många som möjligt av dessa nya och de mer erfarna seglarna fortsätter att
träna kommande säsong samtidigt som vi hoppas på ännu fler nya i det kommande året.

Säsongen startade med ett vårläger utan övernattning med Pontus och Erik som tränare och
fortsatte sedan med en träningsdag med Oscar Pantzare (riks coach SOF) helgen efter där
även några av våra ungdomsledare var med och fick lite tipps och ideer.
En lagom stor grupp med nya gröna seglare som var väldigt intresserade och ivriga.
Superkul för ledarna Johnny och Fredrik.
Det var även ett gott gäng som stannade kvar som fortsättare i optimist som Anders W och
Svante tog hand om på ett förträffligt sätt.
Vi har under året haft flera av våra äldre seglare som tränare för våra grupper. Riktigt
uppskattat från både seglare och föräldrar.
Under rådande pandemi så blev alla tävlingar under hela våren inställda och våra röda
seglare blev mer och mer frustrerade vilket resulterade i båtbyte från optimist till Zoom 8
vilket resulterat i att VSS återtagit sin plats som en av Sveriges största Zoom 8 klubbar.
Vi fick till ett Sikhalls läger som var mycket uppskattat av både seglare nya som gamla. Och
till lägret så fick vi även in Therese som kunde stötta Erik och Pontus som tränare. Therese
fortsatte sedan hela juni att träna Zoomarna.
I augusti så ville zoom 8 förbundet ha en träningsdag i Vänersborg vilket genomfördes med
lite vind och strålande sol.
Vänersborgsträffen genomfördes med lokalt deltagande.
Under hösten kom tävlingarna igång igen trots pandemin med bl.a. Zoom 8 GP i Karlstad
som vi hade 4 Zoomar som deltog. Helgen där på var det DM i Karlstad som vi hade en
optimistjolleseglare Mathilda som deltagare från klubben. Sedan var det dags för JSM/GP i
Råå där vi hade med 4 seglare.
KM för jollar seglades trots väldigt lite vind och regn lördagen den 10:e oktober och för en
gång skull så hade vi ett fält på 4 st E-jollar vilket var några år sedan. Sedan avslutade vi
dagen med städ och fixar dag.
Lördagen den 17:e hade vi sedan avslutning med pizza, tårta och pris utdelning.
Men säsongen tog inte slut där utan den fortsatte med helgseglingar ända fram till lucia samt
att Zoom8 förbundet hade sitt årliga höstläger i Vänersborg med Sanna. Vi hade 7 st
deltagare fån klubben som deltog i lägret som var mycket uppskattat av både seglare, ledare
och föräldrar. Sammanfattning massor med bra träningar med många bra ledare och lite
tävlingar pga. Coronpandemin.
Sommarseglarskola
Sommarseglarskolan kördes i år under den sista veckan på sommarlovet. Seglarskolan
leddes av våra duktiga ungdomar och blev som tidigare år en succé. I år var det endast den
traditionella seglarskolan som arrangerades, där målet är att självständigt lära sig segla.
Seglarskolan genomfördes som tidigare med optimistjollarna som klubben har samt med
våra CB 66. Flera deltagare i seglarskolan fortsatte sedan att träna seglig i våra
träningsgrupper under hösten.

Fysträning
För åttonde året i rad hölls fysträning under första och sista kvartalet 2020 under ledning av
Anders. Våren kunde vi köra inomhus med sedvanlig cirkelträning men på hösten har vi pga
restriktionerna i och med coronapandemin valt att vara utomhus i löparspåret med löpträning
och styrka. Aktiviteten engagerar allt från kommande generationer seglare, till föräldrar. Mest
träningsvärk uppnås sannolikt även detta år hos föräldrarna.
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 barnen
och ungdomarna tagit fantastiska kliv framåt, som individer och seglare.

Luciasegling

Kölbåt
Under 2020 har 10 poängseglingar genomförts under våren och hösten. Vi har seglat enligt
SRS. 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. I år genomförde vi också ett KM med sex båtar.
En båt har deltagit på SM/NM för Express i Båstad och en på SM i H-båt i Gränna.
5 båtar har deltagit i Tjörn runt och placerat sig högt på respektive startgrupper. Totalt vann
VÄSS lagseglingen.
Två båtar deltog i H-båts SM och en båt på Express-SM. På SM i Melges 24 vår egen regi
placerade sig Bröderna Andersson på en hedersam andra plats. En besättning deltog på
Kölbåts DM i Karlstad och placerade sig på fjärde plats.

Vi fick tyvärr ställa in vår avslutning på grund av Covidpandemin.

Utbildning
Utbildningsverksamheten har på grund av pandemin fått sättas i väntläge. Några medlemmar
utnyttjade dock möjligheten att ta del av föreläsningar och seminarier på den digitala
Seglarträffen.
Under inledningen av 2021 kommer alla licensierade funktionärer att erbjudas möjlighet att
uppgradera sina licenser för den kommande fyraårsperioden.

Tävling
Klubben har i år varit med och genomfört 3 tävlingar och KM i Vänersborgs-viken under året.
Den 22 augusti så genomfördes Vänersborgsträffen för jollar i klubbens regi.
Det deltog 8 båtar och detta år bara deltagare från vår egen klubb.
Klubben fick förtroendet att arrangera två SM klasser långhelgen 11-13 September.
SM för CB66 med 19 deltagande båtar samt SM för Melges 24 med 6 deltagande båtar.
Vi hade bra vindar och snabba race. Tyvärr så kunde väl vädret varit bättre utan regn.
Bra flyt på starterna under hela tävlingen trots flera startgrupper pga Corona regler.

Glada silvermedaljörer vid SM-seglingarna

Föreningen har även genomfört klubb-mästerskap för jollar och kölbåtar.
SRS tävling för 6 st kölbåtar. På jollesidan så tävlade man i olika fyra olika klasser.
6 st Zoom8, 4st E-jollar, 7st Optimist jollar, 1 laser-jolle

Anläggningar
Sikhall
Under 2020 har Sikhalls gästhamn varit lika välbesökt som andra år. Trots pandemin.
Båtgäster som besökt oss har i huvudsak varit båtar från närområdet typ Vänern och
Bohuslän. Ca 250 gästande båtar som får betecknas som mycket bra. Det visar att båtlivet
har blivit populärt i dessa tider och ger ringar på vattnet i dubbel bemärkelse. Tyvärr har vi
fått neka ett antal större båtar att angöra vår brygga pga. platsbrist.
Endast enklare underhållsarbete har gjorts under året. Behovet som presenterades tidigare
år om underhåll av anläggningen kvarstår. B.la. finns det behov av att byta ut virket på
verandan, och målning av servicebyggnaden enl. plan. Önskvärt är att klä in betongtrappan
ned till bryggan med trallvirke kommande säsong, samt en ledstång.
Behovet av muddring runt bryggan samt förlängning av stenpiren diskuteras varje sommar,
så det behovet kvarstår. VSS har införskaffat ett antal förtöjningsbommar som vi har för
avsikt att montera på den södra sidan av bryggan i första hand.
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.
Sanden
Pga. av Corona läget har det varit färre aktiviteter i klubbhuset under året. Trots allt har det
varit mycket aktiviteter med seglare runt vår anläggning.
Det återstår ytterligare underhåll av tak samt inklädnad av den öppna delen av baksidan. Det
förekommer verksamhet under sen kvällstid och natt som genererar mycket skräp och annat
oönskat vid vårt klubbhus. Likaså att bygga ett utrymme för sopkärlen så dom inte står
öppna för allmänheten att fylla dom.
Behovet av invändig målning och allmän upprustning är stort. Magasinet är också i behov av
målning och en del underhåll. Önskemål om att inhägna området med staket har framförts
och diskussioner förs med kommunen.
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