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Tidig sjösättning av brygga

seglar för att träna och så småningom tävla eller om man bara
seglar för upplevelsen. Med dessa nyförvärv finns det möjlighet att välja singel- eller dubbelsegling. De nya jollarna kommer att få sitt elddop redan i juni när LuSS anordnar sin deltävling i matchracing ingående i Dala-Cup.

I år sjösatte vi bryggan vid LPK redan den 12 april. Det var
snöglopp i luften och isigt i vattnet. Inget vi seglare gillar,
men kanotisterna var ivriga att börja paddla.

Christer Båth på väg att lasta på Fevorna på vår lånade kärra (foto Torkel Berg)

Niklas Trogen vid spakarna och Jan Anger på bryggan
(foto Torkel Berg)

De nya jollarna innebär också en stor investering som vi delvis fått hjälp med från SSF och Folksam. Trots detta behövs
ett tillskott av pengar för att klara inköpet. Därför har vi beslutat erbjuda alla medlemmar att ”köpa in sig” i de nya båtarna
genom att låna ut pengar till LuSS, 1000 kr eller mer under
minst ett år. Mer om detta finns att läsa i ett separat medlemsbrev.

Ordföranden har ordet
Sjösättningsdags
Vi står inför en ny spännande säsong i segelsällskapet. Den
största nyheten är nog klubbens nya tvåmansjollar av typ RS
Feva XL. Detta är den största satsning som vi gjort på många
år. Vi hoppas att dom skall locka ännu fler framför allt unga
att börja segla och sedan också att fortsätta. Segling är ju både
en individuell sport och en lagsport. Somliga föredrar friheten
och oberoendet när man är ensam i båten, men vi har märkt att
de flesta faktiskt vill vara med en kompis i båten, vare sig man

Några andra nyheter för säsongen är att vi återigen försöker
med några aktiviteter utan tävlingmoment och att jolleseglarna
kommer att ha regelbunden och målinriktad träning hela
sommaren. Mer om detta inne i tidningen.
Välkommen till en ny härlig sommar på Väsman och i klubbhamnen
Jan Anger
Bosse Häggström meddelar att kranen för sjösättning
kommer att vara på plats i Lyviken från kl 15 fredagen
den 16 maj.

Utbildning
Uppdrag segling, Plattformen och regelkurs
En hel del nyheter har genomförts: Hjälptränarcirkeln har
skrotats och ersatts av Uppdrag segling och Plattformen. Plattformen, SISU:s idrottsledarutbildning, har funnits tidigare och
flera LuSSare har gått den. Uppdrag segling är en kortare

RS Feva XL (bild snodd från internet)
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studiecirkel, främst inriktad på säkerhet. Dessa kurser och
genomgången seglarskola, ger behörighet för att vara hjälptränare och seglarskoleassistent.

Jollesektionen
Årets seglar-/ kanotskola

Den här våren går åtta ungdomar och två vuxna Uppdrag
segling. Två ungdomar, Martin Isacsson och Hanna Berg, går
dessutom Plattformen.

Nytt för i år är att vi återigen delar på kanot- och seglarskola
så att kanotskolan är på förmiddagarna, kl 9-12, och seglarskolan på eftermiddagarna, kl 13-16. Man kan alltså vara med
på båda kurserna.

Under vintern genomförde Åsa Anger och Hans Johansson en
regelkurs, som blev populär även bland våra äldre medlemmar. Här kunde man träffa seglarlegender som Alfred Kuhn.

Fler nyheter är att vi har en kurs inriktad på yngre barn än
tidigare, från åtta år. En annan ändring är att det inte blir någon kurs för enbart vuxna, på grund av lågt deltagande förra
året.
Det preliminära schemat ser ut så här:
Vecka 25, söndag till torsdag: Nybörjarkurs för barn
Vecka 26, måndag till fredag: Nybörjarkurs för ungdom/vuxna
Vecka 27, måndag till fredag: Fortsättningskurs
Lördag den 28 juni: Utflykt med kölbåtar (och jollar)
gemensam för alla kurserna

Alfred Kuhn (foto Bosse Häggström)

Blå tränarkurs och Seglarskoleinstruktörskurs
Genom ett samarbete med Upplands seglarförbund har Karin
Nilsen och Victoria Lindqvist gått blå tränarkurs. Kursen är
blå enligt Svenska seglarförbundets modell ”färgpyramiden”,
där grön står för klubbnivå, blå för distriktsnivå, röd för nationell nivå och svart för internationell nivå.

Vivi-Annes katamaran. Extrem burkning av Victor Djerf.
(foto Bosse Häggström)

Vi planerar också för uppföljningsseglingar på måndagar och
torsdagar under slutet av sommaren. Måndagsseglingarna
innebär lite lättsammare segling, med utflykter och inte så
mycket undervisning. De som vill träna för att kappsegla
kommer att ges tillfälle till det på torsdagar. Alla uppföljningsseglingar ingår i priset för seglarskolan, även om man
bara går fortsättningskurs.

Avgifter för seglarskola
Priset per kurs är 300 kr. För 200 kr extra får man även vara
med på kanotskolan! Därutöver tillkommer medlemsavgift i
LuSS, se sid 5. För att det ska räknas som seglarskola enligt
Svenska seglarförbundet krävs att man går både nybörjar- och
fortsättningskurs. För vuxna (över 19 år) är dock priset per
kurs 500 kr. I alla kurserna ingår kölbåtsutflykten och uppföljningsseglingar (avslutas när det blir för mörkt och kallt)
samt tillgång till paddlarklubbens lokaler under seglarskolan
och uppföljningen. OBS, avgifterna måste betalas i förskott,
det är ett försäkringskrav.

Karin och Victoria (foto Bosse Häggström)
Även seglarskoleinstruktörskursen var tänkt att genomföras i
Uppsala, men ställdes in i sista stund p g a för få anmälda.
Istället går Karin, Victoria, Hanna och Niklas Trogen samma
kurs i Vitsgarn. Hanna Berg är anställd som årets ledare för
seglarskolan, med bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Anmälan till Hanna Berg, tfn 0240-81556, 076-2325748,
Hanna.F.Berg@gmail.com.
Torkel Berg
jollesektionen
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LuSS styrelse 2008
telefon hem arbete
mobil
Ordförande
Jan Anger
0240 – 198 91
Trissjollefadder
78 30 33
073 – 041 30 33
V. ordförande, stugfogde, Bosse Häggström 073 - 999 06 86
motorbåtsfadder
Kassör
Kathrine Lind0240-109 75
qvist
073-967 0967
Sekreterare
Monika Storbacka 0240 - 148 29
Jollesektion, Utbildning,
Vindögatredaktör,
Laserfadder
Jollemateriel

Torkel Berg

0240 – 815 56
070 – 668 94 58

Jakob Ollinen

Webbredaktör

Arnav Jain

Tävlingar

Niklas Trogen

Klubbsamverkan
Optimistfadder
Säkerhet
Tera- och Fevafadder
Bidrag
Trapezfadder

Vivi-Anne Karlsson
Victoria Lindqvist

0240 – 140 16
073 – 823 34 25
0240 – 122 46
070 – 653 34 13
0240 – 371 35
070 – 643 71 35
070 – 621 23 31

Karin Nilsen

e-mail

Plommonstigen 25
771 43 Ludvika
segling700
kathrine.lindqvist yahoo.se
mosto tele2.se

arnav_jain2002 yahoo.co.in
niklas_trogen

tfn 073-937 3455

Vickan__92__ hotmail.com

tfn 073-048 2687

karin_n92 hotmail.com

Kontaktperson i Ludvika: Hans Johansson, 0240-807 42
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adress

Bromsvägen 24
771 42 Ludvika
Hjortrongården 14
771 40 Ludvika
Stigbergsgatan 3
771 43 Ludvika
Gästgivaregatan 6
771 53 Ludvika
Skyttegatan 7
771 35 Ludvika
Dalagatan 6
771 32 Ludvika
Fridhemsvägen 19
771 94 Ludvika
Valhallavägen 27A
771 41 Ludvika
Hjortrongården 14
771 40 LUDVIKA
Tjärnvägen 13
771 41 LUDVIKA

Tävlingssektionen
Ludvika segelsällskaps seglingsprogram 2008
Programmet är preliminärt med reservation för eventuella ändringar, mer info och inbjudningar kommer att
finnas på LUSS hemsida och på anslagstavlan hamnen/hamnarna.
Söndag

v. 21

25-maj kl. 11.00

Lördag

v. 23

7-jun kl. 11.00

Lördag

v. 26

28-jun kl.11.00

Lördag

v. 27

5-jul kl.11.00

Lördag

v. 28

12-jul kl. 11.00

Lördag

v. 29

19-jul kl. 11.00

Lördag

v. 31

2-aug kl. 16.00

Lördag

v. 32

9-aug kl. 11.00

Lördag

v. 34

23-aug kl. 11.00

Lördag

v. 36

6-sep kl. 11.00

Lördag

v. 38

20-sep kl. 11.00

Väsman-eskader
Väsman Cup - Lövön
runt
Eskader med seglarskolan
Väsman/Jolle Cup
Kryss-läns
Väsman/Jolle cup
Sollen runt
Väsman/Jolle cup
Triangel
Augustimånen
Väsman Cup
Väsman runt
Väsman Cup
KM kölbåt kryss-läns
Jolle Cup
KM/medaljrace jolle
Väsman Cup
Medaljracet

Ev gula pricken + en boj.
Kvällssegling med övernattning eller nattsegling
hem.

Klubbmästerskap!
Klubbmästerskap!
Prisutdelning på restaurang Piren efteråt.

Vid frågor kontakta Niklas Trogen 070-6437135, eller Jan Anger 0240-19891
som möjligt. En första plats ger en poäng, en andra plats ger
två poäng osv. Det bör understrykas att tävlingen riktar sig till
vana jolleseglare och att deltagande sker på egen risk. Ett pris
av något slag kommer att delas ut till vinnaren av cupen.

DalaCup Matchracing
Även i år kommer Dalarnas seglarklubbar att hålla en matchracingcup bestående av fyra deltävlingar. Ta chansen och var
med på denna cup som passar för både gammal som ung. Årets
tävlingsprogram i LuSS är anpassat så att det går att vara med
på både Väsman Cup och Matchracingcupen. Programmet för
Matchracingcupen följer:
31/5

Mora

Båttyp: C55

14/6

Ludvika

Båttyp: RS Feva XL

30/8

Falun

Båttyp: 606

13/9

Rättvik-final

Båttyp: C55

Tidtagning: Vi tar egen seglad tid som vanligt och även tid på
båt som kommer efter dig själv om det är möjlig och relevant
för placering.
Anmälningsplikt före start: Det är både
trevligt och nödvändigt för tävlingsledningen att veta vem som deltar i tävlingen.
Det är dessutom det enda sättet att få information om eventuella banändringar
m.m.

Distriktsmästerskap
14/9

Flaggsignaler: För att tävlande båtar lättare ska se vilken banlängd och lystabell som
gäller för respektive tävling så kommer en
startbåt visa aktuell flagg. Se inbjudan till
respektive tävling.

Rättvik

DM medför segling i klasser. Minst två båtar krävs för att det
ska bli en klass.
Världsmästerskap

Kompletteringar till seglingsprogrammet.

Fockavdrag: Om tävlande båt som är
klassad för genua avser att endast använda
sig av fock skall detta anmälas minst 96
timmar före tävling, för att man ska kunna
tillgodoräkna sig fockavdraget på 0,01
LYS-enheter.

Väsman Cup: Väsman Cup är ett vandringspris tills någon
tagit tre inteckningar, då denne erövrar priset för alltid. Ambitionen är att genomföra sju deltävlingar där de fyra bästa resultaten räknas. Det gäller att ha så lite poäng som möjligt. En
första plats ger en poäng, en andra plats ger två poäng osv. Det
koras första, andra och tredje plats.

Spinnaker: Spinnaker får sättas utan anmälningsplikt innan tävlingen. Dock måste
det meddelas till tävlingsledningen om
spinnaker har använts eftersom att spinnakeravdraget på 0,03 LYS-enheter räknas
bort i sådant fall.

VM i Feva och Tera seglas i Gottskär 1-10 augusti i år. Det är
inga kvaltävlingar innan, så det är bara att anmäla fyra besättningar.

Jolle cup: Cupen består av fyra deltävlingar varav två räknas.
Precis som Väsman cup handlar det om att ha så lite poäng

Niklas Trogen
tävlingssektionen
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Niklas Trogen
(foto Bosse H)

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.

MEDLEMSAVGIFTER 2008:
Juniorer (t.o.m. 19 år)
Seniorer
Familjer

100:300:500:-

Båthyra?
Som alternativ till båthyra säljer vi andelar i LuSS nya
båtar. En andel kostar 1000 kr och berättigar till gratis
båtlån. Andelarna kan säljas tillbaka till LuSS från och
med juli 2009. Båtlån förutsätter att LuSS ledare bedömer
att man har kunskaper om sjömansskap, sjömaning och
sjövett.
Båthyra för hela sommaren är annars 200 kr.
Arnav Jain (foto Bosse Häggström)
Den gamla hemsidan finns också kvar tillsvidare, men
uppdateras inte: welcome.to/luss

Observera att i båda fallen tillkommer en avgift på 300 kr
till paddlarklubben, för att komma åt riggar och för att
utnyttja klubblokalens alla tillgångar såsom omklädningsrum och träningslokal med utrustning.

Titta även på Dalarnas Seglarförbunds hemsida (du hittar
den via LuSS) och Svenska Seglarförbundets
(www.ssf.se), där bland annat senaste LYS-tabellen finns.

LuSS PlusGironummer är 213 521–8.
V.v. betala snarast möjligt och innan du deltar i någon av
LuSS aktiviteter på sjön. Detta är viktigt för att föreningens försäkring skall gälla och är ett krav från Svenska
Seglarförbundet när det gäller våra tävlingar.
Om du betalar via Internet, ange:
• Namn,
• ”senior”, ”junior” eller ”familj”
• ”medlemsavgift” och/eller ”x andelar”,

LuSS hemsida
Vår nye webbredaktör Arnav Jain har fixat en ny hemsida
med adressen
www.luss.co.nr
Den är fortfarande under uppbyggnad. Nyheter om seglarskola, tävlingar m m kommer att finnas där.

Säsongsavslutning på restaurang Piren efter medaljracet
(foto Bosse Häggström)

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!
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