LDSS Infobrev- april 2019
Hej,
Nu är det segling för fullt igen! Träningen för Feva och Optimist startade innan påsk och seglarskolan startar nu.
LDSS växer och det är framförallt den gröna Optimistträningsgruppen och Fevagänget som har växt ordentligt till i
år. Att vi blir fler är rikigt kul men ställer även allt större krav på fler tränare, fler båtar, effektiva och städade lokaler
och att alla föräldrar hjälper till och är engangerade.
Ert härliga engangemang visade sig verkligen på vårens fixardag – vi förberedde med fika som räckte precis då vi
blev dubbelt så många som planerat under denna dag. Extra roligt var att se att så många unga seglare var med och
gjorde en rejäl insats. Tack alla!
Under april har vi även köpt in tre nya Fevor till klubben och tränarna fixade ett grymt bra DISCO för seglarna. Vi
hade också en Kick-off för LDSS tränare med genomgång av schema, båtar och utrustning men framförallt arbetade
vi vidare med LDSS värderingar. Vi pratade om följande valda ord samt hur vi vill att känslan bör vara när man är på
LDSS och hur vi skall vara mot varandra.
Glädje och gemenskap
Bjuda på sig själv

Hälsa på varandra – söka kontakt
Empati och förståelse för varandra

Energigivande atmosfär
Lära känna varandra

Positivism
Våga be om hjälp

Förtroende och trygghet
Humor, glädje och skratt

Till vänster ser ni bild från förra
veckans påskläger med 20 FEVAseglare på LDSS. Samtidigt var
flera LDSS Opimistjolleseglare på
olika tävlingar; två i Hjuvik, en i
Braassemermeer, Holland och
hela 12 i Garda, Italien. Bilden till
höger visar när över 40 LDSS:are
sammanstrålar i Garda.
Riktigt glädjande är även att Axel Pantzare går in som träningsansvarig. Varmt välkommen! Axel har seglat hela
livet, gått seglargymnasiet i Motala och pluggar nu teknisk fysik på Chalmers.
Planeringen för Rikskvalet och vårregattan är i full gång. Vi behöver all hjälp, tycker ni det vore kul att hjälpa till
så maila boel.zeeberg@gmail.com. Hjälp behövs i med förberedelser och under regattorna i hamnen, i cafeet
och på vattnet.
Ni får även gärna påminna grannar och vänner om vår seglingsverksamhet. Lyckas ni värva en ny medlem till
klubben får ni en snygg LDSS mössa eller BIB som tack för hjälpen, hör bara av er till mig.
Viktiga datum att boka in i kalendern är:
Datum
25/4
4-5/5

Aktivitet - Jollesegling
Torsdagssegling börjar
Regionsläger på LDSS i Optimist

Datum
14/5
8/6

26/5
31/5-2/6
31/8

Vårregatta för Jollar
Rikskval - Optimist
Höstregatta Jollar

1/9
7/9
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Aktivitet – Kölbåtar
Tisdagssegling börjar

Vårregatta för entypskölbåtar
segling ”Trubaduren” x
Höstregatta för entypskölbåtar
SRS “Höstknalten”

SRS

