Verksamhetsberättelse 2012

Allmänt
I skuggan av årets stora händelse på kölbåtssidan, SM i H-båt, var det ett
lugnare år på jollesidan 201. Här följer ett axplock av årets händelser.
 Diskussionerna med Vänersborgs kommun om hur hamnarna skall
administreras fortsätter. En plan för uppgraderng av bryggorna längs
hamnkanalen med budget kring 1 M kr, har tagits fram och redovisats.
 Klubbens hemsida har rensats upp och en struktur har tagits fram för
att hålla informationen så aktuell som möjligt.
 Aqua Blå blev inte den succéfestival som vi har vant oss vid med
många besökare och fina seglingar i hamnkanalen. Med anledning av
det kylslagna och regniga vädret blev det något färre besökare och
därmed ett något sämre resultat ur ekonomisk synvinkel. För övrigt
genomfördes programmet enligt schema. Dessutom stod vi som arrangörer till det årliga nationaldagsfirandet i Vänersborg som ju blivit
en tradition på Sanden.
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 Klubbmästeriet ordnade en kräftafton i Sikhall i augusti. I samband
med det seglades även Sikhall Sprint Race med klubbens CB66:or.
Ett arrangemang som blir allt mer populärt.
 Efter lyckat genomförande av H-båt SM i juni (mer om detta nedan),
med mycket fina omnämnanden ibland annat tidningen Segling, blir
2013’s stora seglarfest JNoM för jollar.

Marknad
Ny webb adress registrerades www.vanersborgsss.se
En profilhandbok togs fram för att säkerställa att vi använder klubbens logotyp på ett enhetligt sätt i både intern och extern kommunikation. Profilhandbok samt logotyper finns publicerade på klubbens hemsida.
Vi tog fram en kollektion av nya profilkläder för klubbens medlemmar.
Det innefattar pikétröja, Hood tröja, joggingbyxor samt seglarjacka.
Försäljning av kläder har skett under tisdagsträningarna. Produktbilder samt
priser är också publicerade på hemsidan.
För att synas bättre när klubben är ute på regattor hos andra klubbar, har vi
tagit fram beachflaggor samt flaggor till följebåtarna. Detta ger en bra synlighet samt ett bra landmärke för att samla klubbens aktiva på tävlingarna.
Tomas Larsson/ Marknadskommittéen

Utbildning
Under året har inte planerad utbildning kunnat genomföras fullt ut. Detta har
sin grund i att de flesta är så intecknade på fritiden att de inte hinner med.
Ett grepp som vi tog till var att genomföra utbildning för Kappseglingsfunktionärer(Grön) i samband med Sikhallslägret. Detta visade sig vara ett
lyckokast. 11 personer deltog i denna utbildning - de var ju ändå på plats.
Detta innebär att vi under 2013 kan gå vidare med kursen Blå seglingsledare
och hoppas på att så många som möjligt gör detta.
Att genomföra utbildning när andra aktiviteter pågår kommer vi prova mer
med under 2013. Uppdrag segling kommer att erbjudas under träningskvällar
till intresserade föräldrar.
HLR utbildning har genomförts vid flera tillfällen av Maria Tystrand. Hon rapporterar att intresset inte alltid varit så stort, vilket är synd. Det är ju så att det
man övat in väl, fungerar bättre när stress råder.
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Två medlemmar har gått SISU:s utbildning Plattformen. En medlem har utbildat sig till licensierad Mätman.
Vi har också redovisat ett antal ”Lärgrupper” till SISU vilket genererar pengar
hos SISU, vilka sedan kan andvändas att betala fakturor för utbildningstillfällen.
En stor del av vår utbildning är seglingsgrupperna för ungdomar. Detta redovisas under Jollesektionens verksamhetsrapport.
Karl-Axel Bäck /Utbildningskommittéen

Anläggning
Sikhall
Det har gjorts en del underhåll t.ex. under våren satte man ut nya bojar och
kedjor vid gästbryggan. Gästhamnen har varit ett uppskattat stopp för
många fritidsbåtar som har vägarna förbi.
Sanden
Vi fick mycket hjälp med att iordningställa jolleplatser och bygga nya galgar
av medlemmar och jolleföräldrar. Vi får se över läget i vår för att se om vi
behöver utöka platserna ytterligare.
Det var svårt att få till gräsklippningen efter alla aktiviteter som var under
sommaren. Efter ett krafttag från föräldrar mm och lånad åkgräsklippare från
scouterna så löste detta sig väldigt bra. Vi har brottats med läckande gummibåtar som vi försökt reparera under säsongen.
Vi har under vintern tittat på att göra omfattande reparation eller att köpa in
nya båtar.
Mikael Seppi /Anläggningskommittéen
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Kölbåtar
Vårens seglingar
Säsongens stora kölbåtshändelse var ju naturligtvis H-båts SM och våra övriga kölbåtsaktiviteter på våren fick i viss mån anpassas till detta arrangemang.
Våren inleddes med CB Sprint Race på onsdagskvällarna. Detta år seglade
vi sprint enbart under maj månad för att under juni övergå till träning med Hbåtar inför SM. Tre H-båtar från klubben deltog i detta och vi fick även med
oss en H-båt från vardera Uddevalla och Lidköping. Med 5 båtar på startlinjen blev dessa övningar mycket givande och trevliga och förutom onsdagar
seglade vi även ett par lördagar.
H-båts SM
Sedan kom allvaret med SM-dagarna. Det blev ett mycket lyckat arrangemang både på kappseglingsbanan med de sociala aktiviteterna i land. Från
klubben lyckades Per Gustavsson bäst i den hårda konkurrensen med en
17:e plats tätt följd av Fredrik Kullenberg på 18:e.
Poängseglingar höstserien
Istället för poängseglingar under våren, anordnades istället träningstillfällen
för H-båtar. Med Vänersborgs tre besättningar, och ytterligare en båt från
vardera Lidköping och Uddevalla, blev det några tillfällen med riktigt givande
fart och startträning.
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Sikhall Sprint Race + tillfartssegling
Lördagen 18:e augusti var det dags för Sikhall Sprint Race med efterföljande
kräftskiva. Vi inledde med en tillfartssegling med start i hamnen vid Sanden
och mål i Sikhall. Vi tillämpade respitstart och fyra båtar kom till start. Först till
Sikhall blev Leif Johansson följd av Arne Wolgast.
Sprintseglingarna hade lockat 7 lag men drog tyvärr ut på tiden så finalseglingarna kunde inte genomföras. Bäst i grundserien blev Janne Johansson.
Dagen avslutades med en mycket trevlig kräftskiva.
Poängseglingar höstserien
Med start 15 aug. hade vi planerat att segla 5 onsdagar. Tyvärr fick vi bryta
seglingarna två onsdagar i brist på vind. 7 båtar deltog i serien.
KM
KM 2012 avverkades i lördagen den 8/9 tillsammans med jollesektionen i
ganska frisk, byig västlig vind. 5 kölbåtar kom till startlinjen där Janne Johansson förtjänstfullt i ensamt majestät skötte ruljansen. Klubbmästare blev
Leif Johansson med manskap i Carrera och två Per Gustafsson i H-båt.
Nattseglingen
Lördagen den 15/9 seglades nattsegling från Sikhall under fina förhållanden.
6 båtar deltog och dagen började blåsigt med frisk västan men vinden avtog
lite efterhand och det blev en fin segling med god sikt och en stjärnklar himmel. Trots avsaknad av månsken upplevde man inte att det var helt beckmörkt. Kort sagt blev det en mycket fin seglingsupplevelse. Leif Johansson
med besättning i Carreran kom först i mål följd av Lasse och Oscar Niklasson
i deras 707:a.
Bosse och Tommy hade dukat upp trevligt i klubbstugan med ärtsoppa och
varm punch som smakade härligt efter segelturen. Efter några timmar seglade Leif och Henrik tillbaka till Vänersborg medan vi övriga föredrog att
övernatta i båtarna och dra hemåt på söndag förmiddag. Vi fick då riktigt frisk
sydvästan med över 15 m/s i byarna.
Arne Wolgast /Kölbåtskommittéen
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Jolle
Under året har ungefär 60 ungdomar varit engagerade i Jollesektionen, vilket
är ca 10 färre än under 2011
Piratseglarskolan
12 barn har varit aktiva i årets piratseglarskola, vilket är i samma nivå som
under 2011. Under våren hade gruppen fyra träffar på tisdagskvällar, och
våren avslutades i Sikhall under seglarlägret. På hösten hölls ytterligare fyra
träffar.
Grön, Blå, Röd och Svart träningsgrupp
Träningsseglingarna har hållits på tisdagar. Efter det att ovanligt många nybörjare som anmält sig från starten i Mars/April, blev även manfallet ovanligt
stort i Grön grupp. Endast ca 8 seglare klarade ”bronsmärket”, vilket innebär
att de tillgodogjort sig grundläggande seglingskunskaper och kan ta sig fram i
alla riktningar med sin båt. Ur denna skara bedöms endast hälften kunna
klara steget till blå grupp. Detta är mindre än hälften från året innan.
I blå grupp har några gått vidare till röd grupp under året.
Vi hade också ett flertal Röda seglare som tog sig upp i e-Jolle under slutet
av säsongen.
Sommarseglarskola
Vi hade ett bättre utgångsläge på tränarsidan för sommarseglarskolan, men
på grund av vikande intresse tvingades vi ställa in aktiviteten under 2012. Vi
skall göra ett nytt försök under 2013.
Tävling
Poängseglingarna genomfördes i vanlig ordning i tre serier; en vår- en sommar och en höstserie. Vänersborgsseglarna har deltagit i Team Vänerns seglingar, och varit den övervägande delen av startfältet oavsett var tävlingarna
arrangerats. Antalet aktiva jolleseglare i de olika klubbarna runt Vänern och
Vättern har tyvärr minskat till ett fåtal per klubb, där vi dock ser en liten tillströmning i Hjo, Lidköping och Skoghall förutom från Vänersborg.
VSS har deltagit i såväl regions- och rikskval och Elitserien och vi hade
också 13 deltagare på Lilla Tjörn Runt.
Grönviksträffen arrangerades under året liksom KM som bjöd på en utmanande vind för de minsta. Dock blåste det för mycket för att vi skulle kunna
genomföra det gemensamma sprintracet i cb66:or.
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Läger
Sikhallslägret gick traditionsenligt av stapeln den första helgen efter skolavslutningen. Detta är den klart mest uppskattade aktiviteten under året. Under
påskveckan arrangerade VSS ett team väner läger i Lysekil, för att komma i
gång i början på säsongen. VSS har också deltagit i Team Väner-lägren i
Lidköping (maj) och Karlsborg (augusti).
Övrigt
Under året har jollesektionen också införskaffat ytterligare en mellanstor följebåt, kallad ”blå RIB”. Detta var en nödvändighet för att klara av den ökade
aktiviteten i blå grupp. Årets avslutning med prisutdelning hölls denna gång i
skidstugan i Vänersborg.
Peter Dahl / Jolle kommittéen

Tävlingar
Under 2012 hade vi bara en inbjudningstävling nämligen Regionkval för Optimistjollar Region 3 tillsammans med vår egen inbjudningstävling Grönviksträffen som också ingår i Vänerpokalen.
Tävlingarna genomfördes under första helgen i september. Grönviksträffen
seglade bara på lördagen då det är en 1-dags segling.
Våra seglare har deltagit i ett flertal större tävlingar med bra placeringar i tex
Regionskval, VM-kval, JSM och Team vänern (Optimist) och NM för flera av
våra seglare (e-Jolle).

/ Styrelsen
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