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Micro Magic på Vattenfestivalen

Årgång 33

Foto: Bosse Häggström

Inbjudan till Ludvika Segelsällskaps Årsmöte
Tid:
Plats:
Program:

Torsdag 26 november, kl. 18:30
LPK, Ludvika (i kanotisternas gula klubbhus nedanför STRI)
- Årsmötesförhandlingar
- Prisutdelning för tävlingsverksamheten 2009.
- LuSS bjuder på smörgås. Om det inte blir för sent avslutas mötet med bildvisning.

Nyheten för i år var satsningen på träningsverksamhet. Målsättningen var åtta deltagare, vilket nästan nåddes med sju deltagare.
Våra tränare fick värdefull utbildning av
OS-seglaren Peter Sundelin.

Välkommen till årsmötet! Förutom punkterna nedan 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.

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.
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TÄVLINGSSEKTIONEN
SÄSONGEN 2009
med två deltagare i Laserklassen, Niklas Trogen (1:a)
och Torkel Berg (2:a).

Klubbtävlingar
Den gångna säsongen har vi kört två olika cuper, Jolle
Cup och Väsman Cup.

Två LuSSare deltog i Laser Radial, Victoria Lindqvist
(2:a) Arnav Jain (3:a). Vinnare var Louise Bonnevier
från Rättvik.

Väsman Cup hade fyra deltävlingar och tävlingarna var
händelserika. Den solklara segern hade Bosse Häggström med olika gaster under olika deltävlingar, inte
långt bakom kom Hans Johansson, och ytterligare lite
efteråt kom Jan Anger på tredje plats. Tre av fyra deltävlingar genomfördes.

I E-jolleklassen deltog Lars Djerf som ensam Ludvikabo. Vinnare blev Emma Pettersson från Mora.
I Feva deltog LuSS med två båtar; Cecilia Djerf delade
båt med Jenny Back från Rättvik (2:a), medan Lukas
Danielsson och Viktor Djerf seglade som en besättning
(4:a). Vinnare: Johannes Pettersson och Adam Agge
från Mora.

Jolle Cup hade liksom Väsman Cup fyra deltävlingar.
Två av dem genomfördes samtidigt som två av Väsman
Cup tävlingarna, vilket resulterade i att både kölbåtar
och jollar seglade samma bana sida vid sida. Jolle/Väsman Cup den 13 juni fick dock tyvärr avbrytas
då det var totalt vindstilla med lite regn. Därför genomfördes bara tre av fyra deltävlingar.

Optimistklassen vanns av Roelof Noback från Mora.
Ingen från LuSS deltog.

Totalt genomfördes 33 starter varav 15 i Väsman Cup
och 18 i Jolle Cup. Totala antalet medlemmar som tävlade i år är 19 st.
Året Jolle-KM genomfördes 22/8 med 8 deltagare. I
Kölbåts-KM, som genomfördes 5/9, deltog 7 seglare.

Grov tjuvstart av redaktörn i första racet Foto: Bosse
Häggström

Bosse och Adolf i Delfin, Hans i Cheerio, Jan och Åsa
i Hiawatha under kölbåts-KM Foto: Arnav Jain
Tabellerna:
Jolle Cup
1:a
2:a
3:a

Torkel Berg
Lars & Karolina Djerf
Arnav Jain

Laser
E-jolle
Laser

Väsman Cup
1:a
Bosse Häggström
2:a
Hans Johansson
3:a
Jan Anger

Monark 700
Monark 700
Hunter 240

KM Jollar
1:a
2:a
3:a

Laser
Laser
E-jolle

Henrik Brus
Torkel Berg
Lars & Karolina Djerf

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

En E-jolle och två Fevor Foto: Bosse Häggström

Monark 700
Monark 700
Hunter 240

Distriktstävlingar
Teresia från Rättvik och Lars från LuSS med sina Ejollar Foto: Bosse Häggström

Detta år hade LuSS äran att stå värd för det årliga Jolle-DM, som genomfördes den 13/9. LuSS deltog i år
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Niklas från LuSS, som just rundar, vann Laserklassen
Foto: Bosse Häggström

Dalacup genomfördes i år på tre av orterna. I Rättvik
avblåstes det p g a av stilje, tyvärr. LuSS deltog med 4
lag: Lumos, Bärgarna, Vickorna och Glada laxen. Lumos klarade sig bäst genom att knipa silverplatsen. Lag
Lumos bestod av Victoria Lindqvist, Arnav Jain, ViviAnne Karlsson, Carl-Robert Lindström, alla från LuSS,
och Micke Lindell från RuSS (Falun). Även i år användes RS Feva för deltävlingen i Ludvika.

Totalsegrarna i Dalacupen: Teresia och Louise från
Rättvik Foto: Bosse Häggström
Denna säsong har Arnav Jain börjat utbilda sig till domare. Han har dömt 4 röda (nationella) tävlingar; Elitserien E-jolle, SM 2.4mR, Lag-SM Mirror och Sveriges näst största juniortävling, KSSS Olympic Class
Regatta.
Nationella Tävlingar
Denna säsong har två LuSSare varit med i Junior SM
och seglat RS Feva, nämligen Arnav Jain och Victoria
Lindqvist. De var ner till Vänersborg veckan efter midsommaren för att segla. Efter en trevlig vecka och kanske inte det bästa resultat (20:de plats) så kom de hem
med erfarenheter från ett JSM. Se bild på sid 5.
Arnav Jain och Victoria Lindqvist har även deltagit i
Lag-SM i Mirror. Arnav deltog som domare och Victoria deltog som seglare. LagSM genomfördes i Mora
detta år. Victorias lag, Rebismix fick tillslut en andra
plats efter en dramatisk protestförhandling.

606:or på Runn, Dalacup Matchracing, Victoria vid
rodret i SWE 202 Foto: Arnav Jain

Lag-SM i Mirror, Victoria närmast kameran
Foto: Arnav Jain

Som avslutning vill vi tacka alla seglare och gratulera
alla vinnare. Ett stort tack till alla som ställde upp och
hjälpte till vid alla tävlingar. Utan er skulle vi aldrig ha
klarat av att genomföra säsongen i år.
Arnav Jain och Hans Johansson
Tävlingssektionen
Fevor på Väsman, Dalacup Matchracing
Foto: Bosse Häggström
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JOLLESEKTIONEN
SÄSONGEN 2009
Jollesektionen har i år haft en arbetsgrupp bestående av
Victoria Lindqvist, Arnav Jain, Karin Nilsen, Jan Anger och Torkel Berg, för att planera och leda träningsverksamhet och seglarskola.
I vanlig ordning har arbetsdagar arrangerats. LuSS tog
på sig att måla det vita på klubbhuset. Tyvärr hann vi
inte klart med det innan det blev för kallt och fuktigt.
Vi får måla klart i vår.
SISU-cirklar/utbildning
Uppdrag segling hade i år tre deltagare, förutom inbjudna experter. Cirkeln genomfördes i anslutning till
starten för seglarskolan, för att även kunna fungera
som föräldrakurs. En förälder deltog.
Under våren genomfördes även en regelcirkel med sex
deltagare, samtidigt som Arnav gick seglarförbundets
regelkurs på distans. Arnav går nu vidare med
domarkurs för blå nivå (distriktsnivå).

Hoppsan, jag plumsade i!

Foto: Torkel Berg

Victoria och Arnav deltog i Peter Sundelins utbildningar i Uppsala, Rättvik och på Svartlöga.
Idrottslyftet och andra bidrag
Peter Sundelins verksamhet har finansierats med idrottslyftsbidrag från seglarförbundet.
Nya optimistriggar köptes för idrottslyftspengar från
Dalarnas idrottsförbund. I gengäld ska vi arrangera
idrottsdagar för Kyrkskolan och Lorensbergaskolan i
vår.
Sponsorpengar från VB Kraft gjorde att de tidigare
köpen av Fevajollar nu är helt finansierade.
Seglarskolor
Genom bidrag från kommunen (kultur och fritid) kunde vi i år anställa Victoria Lindqvist och Karin Nilsen
som seglarskoleinstruktörer. De hade som vanligt hjälp
av både ungdomsledare och äldre ledare.

Fortsättarna Lukas och Viktor

Optimister, Tera och Laser

Foto: Torkel Berg

Seglarskolor genomfördes med fortsättningskurs 14-18
juni och nybörjarkurs 29 juni till 10 augusti. Nybörjarkursen var alltså två veckor i år – en anpassning till
seglarförbundets standard. Det var 15 deltagare på
fortsättningskursen och 15 deltagare på nybörjarkursen, vilket är färre än förra året, men mera lagom med
tanke på antalet båtar.

Foto: Arnav Jain
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Den 5 juli gjorde vi en heldagsutflykt med kölbåtar och
jollar till Timmerviken, för våra seglarskoledeltagare.

Träning
Vi började redan före seglarskolan. Fyra träningar var
planerade till försommaren, men i början kom inte så
många. 20 juli startade träningen igen med två seglingar per vecka, tills skolorna började, då vi minskade till
en gång per vecka, med avslutning 14 september. Sju
deltagare tränades av tre utbildade tränare, med stöd av
vuxna ledare.
Flera av våra barn och ungdomar har deltagit i tävlingar, se tävlingssektionens verksamhetsberättelse.
Feva, Laser, Triss och Tera en regnig julidag

Torkel och Victoria
Jollektionen

Foto: Torkel Berg

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.

Karin och Celine. Emma i bakgrunden.

Foto: Torkel Berg

JSM i Vänersborg. Victoria och Arnav jagas av en 29er

Foto: Jan Anger
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BÅTLIVSSEKTIONEN
SÄSONGEN 2009
Efter att ha varit vilande något år tog LuSS åter upp ett
par aktiviteter med mindre eller inget tävlingsmoment.
Utdrag ur Hiawathas loggbok:
7/6: Eskadersegling med Rubin, Delfin, Cheerio och
Hiawatha. Vickan, Arnav och Moa gastade. Fin vind
gjorde att vi kunde länsa ända till bryggan i Sunnansjö,
där vi åt medhavd lunch.

Cheerio i Lövösundet som första båt mot målet
Foto: Jan Anger

Grillen tändes och vi 6 deltagare hade en trevlig kväll i
mörker och lätt regn. Under natten ökade vinden så att
Rubin och Delfin riskerade att dragga. De valde att segla
hemåt i natten. Vi som sov över väcktes av friska
västvindar som tog oss hem på rekordtid.

Vid Sunnansjö brygga

Foto: Bosse Häggström

Kryss hela vägen hem, till en början med revad stor. Valpen Jojo tröttnade till slut på alla slag och somnade på
durken. Fleece under, helt regnställ, mössa och vantar
kom väl till pass under den 8 timmar långa utfärden.

Grillning på Lövön

Foto: Jan Anger

Jan Anger
Båtlivssektionen
Frisk vind på vägen hem

Micro Magic

Foto: Bosse Häggström

15/8: ”Augustimånen”. 4 båtar seglade ut i bra vind från
Piren. Farten låg ofta på 4 – 6 knop. Turordningen skiftade många gånger innan flottan splittrades. Två följde
västra stranden och norr om Lövön. Två gick mellan Granön och Kalven och sedan rakt mot Lövösundet. Alla
kom fram till bryggan nästan samtidigt, inom ett par minuter.

Under Vattenfestivalen kom fyra seglare från Falun hit
och visade radiosegling med modellbåtar av typen Micro
Magic. Det är en stor tävlingsklass i Europa som nu växer
snabbt även i Sverige. Vi som prövade på tyckte det var
så kul att vi har startat en studiecirkel för att bygga Micro
Magic. Vi är nio deltagare, som bygger sex båtar. Se även
bild på första sidan.

Sida 6

LuSS hemsida har adressen www.luss.co.nr
Titta även på Dalarnas Seglingsförbunds hemsida (du
hittar den via LuSS) och Svenska Seglarförbundets
(www.ssf.se), där bland annat information om utbildningar finns.

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 epost 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!

Drakbåt och Micro Magic på Vattenfestivalen
Foto: Bosse Häggström

Jan Anger var där med sin Saphir
Foto: Bosse Häggström
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LuSS styrelse 2009
Ordförande
Trissjollefadder
V. ordförande,
motorbåtsfadder
Kassör
Sekreterare

telefon hem arbete
mobil
Jan Anger
0240 – 198 91
78 30 33
073 – 041 30 33
Bosse Häggström 073 - 999 06 86
Kathrine Lind0240-109 75
qvist
073-967 0967
Monika Storbacka 0240 - 148 29

Informationsansvarig,
Laserfadder

Torkel Berg

0240 – 815 56
070 – 668 94 58

Tävlingar, tränare, domare, webbredaktör

Arnav Jain

0240 – 122 46
070 – 653 34 13

Klubbsamverkan
Optimistfadder
Jollesektionen, tränare
Tera- och Fevafadder
Tränare
Trapezfadder

Vivi-Anne Karlsson
Victoria Lindqvist

070 – 621 23 31

Karin Nilsen

e-mail

adress
Plommonstigen 25
771 43 Ludvika

segling700
kathrine.lindqvist yahoo.se
mosto tele2.se

Bromsvägen 24
771 42 Ludvika
Hjortrongården 14
771 40 Ludvika
Stigbergsgatan 3
771 43 Ludvika
Gästgivaregatan 6
771 53 Ludvika

arnav jain.se

Dalagatan 6
771 32 Ludvika

tfn 073-937 3455

Vickan__92__ hotmail.com

tfn 073-048 2687

karin_n92 hotmail.com

Valhallavägen 27A
771 41 Ludvika
Hjortrongården 14
771 40 LUDVIKA
Tjärnvägen 13
771 41 LUDVIKA

Kontaktperson i Ludvika: Hans Johansson, 0240-807 42
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