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Inbjudan till Ludvika Segelsällskaps Årsmöte
Tid:
Plats:
Program:

Tisdag 23 november, kl. 18
Stora sammanträdesrummet i Ugglan (huset vid McDonalds och sporthallen)
- Ulf Arvidsson berättar om EM i Ungern och SM i Växjö - Micro Magic.
- Årsmötesförhandlingar
- Prisutdelning för tävlingsverksamheten 2010.
- LuSS bjuder på smörgås. Om det inte blir för sent avslutas mötet med bildvisning.

Välkommen till årsmötet! Förutom programmets punkter hoppas vi på en intressant
diskussion om hur vi skall ha det nästa säsong, och vilka investeringar vi ska göra.

Synpunkter och förslag är mycket välkomna.
Bläddra vidare för sektionernas verksamhetsberättelser i populärversion.

Dagordning för Årsmötet:
1
Val av ordförande och mötessekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
2
Frågan om mötet blivit behörigen kallat
3
Fastställande av dagordning
4
Styrelsens rapport
4a) Styrelsens verksamhetsberättelse
4b) Kassörens ekonomiska rapport
4c) Revisionsberättelsen
5
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6
Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
7
Godkännande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
8
Fastställande av årsavgifter
9
Val av styrelse
9a) Ordförande
9b) Övriga ledamöter.
10
Val av två ledamöter och
en suppleant till valberedning.
11
Val av revisor.
12
Övriga frågor.
Mötet avslutas

Håkan Jonsson visar Terajolle under nationaldagsfirandet Foto: Torkel Berg
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TÄVLINGSSEKTIONEN
SÄSONGEN 2010
Klubbtävlingar
Första Väsman Cup som gick tillsammans med jollar
var jollarna tyvärr frånvarande, dock hade vi i alla fall
kölbåtar:
Tor Jansson seglade tillsammans med Ragnar Österlund på den tävlingen och tillsammans tog de en tredje
plats.
Hans Johansson & Håkan Jonsson gjorde en miss på
det första racet och räknade fel på antalet varv, slutresultatet
visade
sig
vara
silver.
Bosse Häggström seglade med årets jollemästare
Torkel Berg och med gemensamma krafter knep de
guldet.

Vivi-Anne Karlsson rundar som etta, därefter Torkel
Berg, Cecilia Djerf och Sebastian Danielsson
Foto: Bosse Häggström

Klubbmästare i kölbåtar för detta år är: Hans Johansson med gastarna Håkan och Oskar Jonsson.
Men vi får inte glömma bort resten. Silvermedaljen:
Bosse Häggström med gasten Ragnar Österlund.
Bronset tog: Jan Anger tillsammans med Åsa Anger.
Bäst om man räknar från andra hållet blev Tor Jansson.
Hans och Håkan i Cheerio, Tor och Ragnar i Rubinen,
Bosse och Torkel i Herglewaer Foto: Johannes Tredoux
Jollarna hade en tävling för sig själva utan kölbåtar
som blev riktigt bra.
Brons tog Vivi-Anne Karlsson som seglade Laser
Standard
Även silvermedaljören seglade Laser Standard och det
var Torkel Berg.
Vinnaren däremot seglade RS Feva och duon som tog
hem tävlingen heter Viktor Djerf och Lukas Danielsson.
Nästa tävling var med jollar, denna gång kom det jolleseglare.
Kölbåtar:
Jan Anger seglade med Åsa Anger och kom trea.
Hans Johansson seglade återigen med Håkan Jonsson och fick ännu än gång en silverplats.
Bosse Häggström som denna gång seglade med Adolf
Wallner fick tack vare sitt låga lys en första plats.

Hans och Håkan i Cheerio, Jan och Åsa i Hiawatha,
Bosse och Ragnar i Herglewaer Foto: Arnav Jain
Det var jättetrevligt att segla på kvällen när det hade
mörknat lite. Ett stort tack även till Torkel Berg som
såg till att jag inte gjorde alltihop fel.

Jollar:
Viktor Djerf seglade denna gång med Cecilia Djerf
och denna gång gick det inte lika bra, en tredje plats.
Torkel Berg stod på sig och tog ännu en gång silver.
Vann gjorde Edvin Jansson som seglade tera.

Grattis allihopa!!
Efter mycket otrevlig väder bestämdes det att vi skulle
skjuta upp medaljracet en dag. På morgonen blåste det
bra men till 13-tiden så mojnade det. När de första var
nästan uppe vid Granön så dog vinden helt. Tyvärr så
blev det inte mycket bättre under dagen och tävlingen
fick brytas kl. 17 på grund av överskriden maxtid.
Deltagande denna gång var:
Hans Johansson med mig, Arnav Jain.
Bosse Häggström som seglade med Torkel Berg.
Jan Anger och Tor Jansson seglade ensamma.

Efter det hade vi två KM som seglades med en veckas
mellanrum.
Jollemästare för detta år blev Torkel Berg, Laser
Standard.
2:a kom Vivi-Anne Karlsson, Laser Standard.
Jag, Arnav Jain, Laser Radial, kom på en tredje plats.

I Jolle Cup deltog hela 13 seglare detta år.
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Vinnaren är Torkel, 5 poäng.
Andra plats har Viktor, 8 poäng.
Vivi-Anne har tredje platsen, 12 poäng.

alltså inte släpa med sig några båtar. Båttyperna varierar. I Ludvika är det Fevor, i Mora och Rättvik C55:or
och i Falun 606:or.

Efter denna trevliga säsong blev det följande resultat i
Väsman Cup (kölbåtscupen):
Vann gjorde Bosse med 9 poäng.
Någon som inte låg långt efter var Hans med endast en
poäng mer, 10 poäng.
Håkan låg inte heller efter så mycket, 11 poäng.
På fjärde plats har vi två personer med 16 poäng vardera; Jan och Ragnar.
Nästa personer låg bara 1 poäng efter, nämligen Torkel tillsammans med Tor och Åsa
Adolf fick en 6te plats med 18 poäng.
Själv fick jag en första plats, nerifrån :-)

Jolle-DM genomfördes den 5 augusti på Runn. Från
LuSS deltog Victoria Lindqvist i Laser Radial.
Feva-VM
Under sommaren arrangerades Feva-VM i Carnac,
Frankrike. Vi tog flyget ner några dagar tidigare för en
natt i Paris för att senare bege oss vidare med tåg till
Carnac där arrangemanget skulle hållas. Väl på plats
fick vi kvittera ut vår båt som vi skulle ha under tävlingsdagarna. Vi riggade snabbt på båten för att kunna
komma ut på vattnet så tidigt som möjligt och träna
med tanke på att jag och William Sjöström från Östersund inte hade fått så mycket träning tillsammans som
man hade kunnat önska.

Återigen ett stort tack för alla seglande och funktionärer som har ställt upp denna säsong. Jag hoppas på en
minst lika bra säsong nästa år.
/Arnav Jain
Tabellerna:
Jolle Cup
1:a
2:a
3:a

Torkel Berg
Viktor Djerf
Vivi-Anne Karlsson

Väsman Cup
1:a
Bosse Häggström
2:a
Hans Johansson
3:a
Håkan Jonsson
KM Jollar
1:a
2:a
3:a

Torkel Berg
Vivi-Anne Karlsson
Arnav Jain

KM Kölbåtar
1:a
Hans Johansson
2:a
Bosse Häggström
3:a
Jan Anger

VM:et invigdes och tävlingarna drog igång. Det var
cirka 150 deltagare med och vi delades därför in i olika
grupper. Till slut vart det ett stort startfält på 75 båtar.
Starterna gick ovanligt bra men dess värre blev resultatet inte som vi hade förväntat oss. Varje race var det
något som hela tiden krånglade med båten. Men resultaten förbättrades efter varje segling.

Laser
Laser
Laser Radial
Monark 700
Debutant
Hunter 240

Dagen kom då det skulle avgöras om man skulle komma med i guldheatet eller inte. Det började bra, vi låg
bland de tio första efter första kryssen, men på vägen
till länsmärket lossnade roderfästet vilken gjorde så vi
var tvungna att avsluta seglingen. Vi insåg då att vi
skulle missa en massa race, vilket vi också gjorde. Detta resulterade i att vi hamnade nere i silverheatet, vilket
var en stor besvikelse då detta innebar att vi inte kunde
vara med och slåss om topplaceringarna. Seglingarna
fortsatte och även om det gick bättre och bättre så kunde vi inte ta ikapp den tiden som materialhaveriet kostade oss.

Distriktstävlingar

Detta var ett bra och roligt arrangemang av engelsmännen och man lärde sig en hel del av seglingarna.
Det som kan vara bra om man hade tänkt delta på något sådant igen är att man tar med en klubbåt som man
känner till och vet att den fungerar som den ska.

Dala-Cup matchracing den 28 augusti i Ludvika. Viktor och Lukas jagar en rättviksbesättning. Foto: Bosse
Häggström

Till sist skulle jag vilja tacka Ludvika Segelsällskap för
den sponsring som gjorde min resa möjlig

Dalacupen är en turnering som innebär att man tävlar i
två lånade båtar på fyra platser i Dalarna. Man behöver

/Victoria Lindqvist
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JOLLESEKTIONEN
SÄSONGEN 2010
SISU-cirkel/utbildning
Vår cirkel för ungdomsledare, Uppdrag segling, hade i
år fem deltagare, förutom inbjudna experter. Cirkeln
genomfördes strax innan starten för seglarskolan, för
att även kunna fungera som föräldrakurs. En förälder
deltog.
Idrottslyftet
Vi har fått ett idrottslyftsbidrag till en ny rigg till vår
trissjolle av Dalarnas idrottsförbund. I gengäld ska vi
arrangera idrottsdagar för skolor även nästa vår.
Årets friluftsdagar var den 27 maj för Kyrkskolans
högstadium, den 1 juni för Kyrkskolans mellanstadium
och den 8 juni för Lorensbergaskolans nior.
Fortsättare i lite tuffare väder

Seglarskolor

Den 3 juli gjorde vi en heldagsutflykt med kölbåtar och
jollar till Timmerviken, för våra seglarskoledeltagare,
se kapitlet om båtliv.

Genom bidrag från kommunen (kultur och fritid) kunde vi i år anställa Victoria Lindqvist som seglarskoleinstruktör, med Annie Forsberg, Mattias Jansson och
Ellinor Lindqvist som assistenter. Vid alla seglingar
finns dessutom minst en vuxen med.

Träning
Träningen började den 24 maj och höll i princip på
varje måndag tills det blev för kallt och mörkt i september.

Seglarskolor genomfördes med nybörjarkurs 27 juni –
9 juli och fortsättningskurs 2-13 augusti.

Nybörjare i lätt vind

Foto: Torkel Berg

Foto: Bosse Häggström

Privata jollar är välkomna på träning och seglarskola.
Foto: Bosse Häggström
Närmast kameran en E-jolle.
Flera av våra barn och ungdomar har deltagit i tävlingar, se tävlingssektionens verksamhetsberättelse.
/Torkel Berg
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BÅTLIVSSEKTIONEN
SÄSONGEN 2010
Förra året återupptogs traditionen med eskaderseglingar
och grillkvällar. Det slog väl ut då, därmed var det klart
att vi skulle fortsätta med den sortens arrangemang. Vi
startade hela säsongen med en ”Väsman runt” utan tävlingsmoment 30 maj. Det blev en fin segling med fyra
deltagande båtar: Kajsa Kavat, Rubin, Herglevaer och
Hiawatha besatta med 8 seglare. Vinden var svag, vilket
gjorde att seglingen tog omkring 11 timmar.
3 juli anordnades den traditionella segelutflykten för och
med seglarskolan. Cherio, Herglevaer, L’eva och Hiawatha seglade runt Sollen till Timmerviken tillsammans
med båda Fevorna och en Tera-jolle.

Dags att segla hem

Förberedelser

Den planerade eskadern/utflykten 1 augusti ställdes in då
många var upptagna av annat.
14 augusti genomfördes den traditionella ”augustimånen”
då vi seglar i kapp till Lövön på kvällen för att grilla och
umgås och sedan segla hem eller sova över. Vinden var
nästan obefintlig, men vi kunde ändå starta och segla ungefär till Källvikspricken. Sedan dog vinden helt och vi
tvingades motorera ända fram till Lövön. Inget väder för
kappsegling men desto bättre för en grillkväll i solnedgången.

Foto: Bosse Häggström

Hiawatha och Herglevaer

Foto: Bosse Häggström

Foto: Johannes Tredoux

Där grillade vi korv och många badade. Härligt varmt
(29°) och fin vind gjorde att de 24 som var med stortrivdes.
Alla borde få uppleva det här

Foto: Kristina Ekegärd

5 båtar med 7 nöjda seglare och en hund var med: Rubin,
Herglevaer, Kajsa Kavat, Hiawatha och en ny Campus.
Morgonen efter blåste en frisk sydväst oss hem på ett par
timmar. Lövön med stugorna är i mycket fint skick och
ett besök rekommenderas.
/Jan Anger
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Det här är riktigt kul! Trots det verkar det inte finnas tillräckligt intresse för att det ska bli någon byggcirkel i vinter. Intresserade kan anmäla sig till Torkel Berg, se kontaktuppgifter under ”LuSS styrelse”.

Radiosegling
Det finns numera en radioseglarsektion i LuSS. Radioseglingen, särskilt med Micro Magic, har kommit igång bra.
Vi seglar på torsdagskvällar vid gästbryggan i Badhushamnen, eller vid LPK, beroende på vindriktning.

”Flottilj Ludvika” har ett eget forum på
www.swe.magicmicro.org

Mest lyckad var seglingen den 19 augusti, då vi fick besök av faluseglare. Tolv Micro Magic och en Saphir tampades på en kappseglingsbana vid LPK.

/Torkel Berg

Alfred Kuhn och Torkel Berg deltog även i en nationell
tävling i Falun, Micro Magic Cup. Säsongen avslutades
med ett chokladmedaljrace.

Radioseglingen den 19 augusti

Från vänster: Anders Eriksson (på land), Adolf Wallner, Anders Göthberg, Ulf Arvidsson,
Torkel Berg, Alfred Kuhn, Ragnar Österlund (delvis skymd), Josefin Nyberg, Mats Lindell, Leif Johansson, Viktor Djerf, Cecilia
Foto: Bosse Häggström
Djerf, Göran Trogen. Den stora Saphiren styrs av Jan Anger, men var står han?

Viktor och Cecilia Djerf seglar Feva
Foto: Marie-Louise Djerf
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LuSS styrelse 2010
Ordförande
Trissjollefadder
V. ordförande,
motorbåtsfadder
Kassör
Sekreterare
Informationsansvarig,
Laserfadder
Tävlingar, domare, webbredaktör, Terafadder
Jollesektionen, tränare
Fevafadder
Ledamot, Trapezfadder

telefon hem arbete
mobil
Jan Anger
0240 – 198 91
78 30 33
073 – 041 30 33
Bosse Häggström 073 - 999 06 86

e-mail
jan.anger(at)telia.com

segling700(at)hotmail.com

Kathrine Lind0240-109 75
qvist
073-967 0967
Monika Storbacka 0240 - 148 29

kathrine.lindqvist(at)yahoo.se

Torkel Berg

0240 – 815 56
070 – 668 94 58
0240 – 122 46
070 – 653 34 13
tfn 073-937 3455

torkel.berg(at)ludvika.se

072-238 3577
0240-170 18

hakan.x.jonsson(at)se.abb.com

Arnav Jain
Victoria Lindqvist
Håkan Jonsson

adress

@ är utbytt mot (at) för att undvika spam

mosto(at)tele2.se

arnav(at)jain.se
viktoria.lindqvist(at)issegling.se

Plommonstigen 25
771 43 Ludvika
Bromsvägen 24
771 42 Ludvika
Lingongården 12
771 40 Ludvika
Stigbergsgatan 3
771 43 Ludvika
Gästgivaregatan 6
771 53 Ludvika
Dalagatan 6
771 32 Ludvika
Lingongården 12
771 40 LUDVIKA
Carlavägen 31
771 30 LUDVIKA

Annons:

Vindögat som e-post?
För att förenkla administrationen och spara kopierings- och portokostnader försöker vi att
övergå till information via e-post och hemsida.
Om du i fortsättningen kan tänka dig att få Vindögat, tävlingsinbjudningar m.m. endast via e-post
var snäll och skicka ett e-postmeddelande till redaktören (Torkel Berg) eller ordföranden (Jan
Anger). Du kommer då att få informationen
snabbare och med bilder i färg!

LuSS hemsida har adressen www.luss.co.nr
Svenska Seglarförbundet: www.ssf.se, där bland annat
information om utbildningar finns.

Annons:

BÅTTILLBEHÖR
köper du lämpligast hos Järnmagasinet i
Ludvika. De beställer hem allt som du behöver. LuSS medlemmar har möjlighet att få
rabatt på allt utom vid kampanjer och ”röda
priser”. Kontakta Jan Anger för att få LuSS
kundnummer.

Kontaktperson i Ludvika: Hans Johansson, 0240-807 42
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