LDSS Infobrev- mars 2019
Hej,
Nu är det äntligen tid för vårens seglingssäsong. Man kan riktigt ta på känslan av längtan att få segla igen efter
vinterns uppehåll.
Missa inte att boka in vårens fixardag - vi ser till att vår anläggning blir både trivsam och säker för våra seglare. Kan
ni inte hela passet så kom gärna någon timma, det hjälper mycket. Samling kl. 10.00 på LDSS lördag 30:e mars.
Meddela om ni inte kan närvara så får ni en separat uppgift vid annat tillfälle.
Tack alla ni som kom på årsmötet i förra veckan. Jag blev riktigt glad att se så många komma. Kvällen inleddes med
att Göran berättade om klubbens historia från 1923 och därefter berättade Ebba om anläggningens
utvecklingsplaner och möjligheter närmsta åren framåt. Under årsmötet valdes en ny styrelse för 2019. Vi
fortsätter att jobba efter en struktur med ökad delaktighet och engagemang i våra arbetsgrupper. Stort tack för
att jag får det fina förtroendet att fortsätta som ordförande under 2019, jag tycker det är både jätteroligt och
utvecklande. Vi har fått en riktigt bra sammansättning med representanter från alla delar av verksamheten
(Optimist, Feva, kölbåt, seglarskolan och tränare). Nu håller arbetsgrupperna på att formas och vi är mycket glada
för alla som vill vara med och engagera sig. Ring gärna mig så kan vi hitta en uppgift som känns intressant och
lagom stor.
Arbetsgrupp
Träningsverksamheten
Seglarskola
Kassör / Ekonomi
Kappsegling & Vice Ordförande
Strategi & Utveckling
Kommunikation & Sociala akt.
Anläggningen
Sekreterare
Ordförande

Namn
Stefan Eriksson
Linda Garcia Birgmark
Anna-Maria Johansson
Göran Ejdeling
Hans Peterson
Leon Page Åkerlund
Ebba Leksell
Peter Sundström
Boel Zeeberg

Kul att veta....
Har två optimistseglare, Erik & Sofia. Kappseglar gärna mycket
Har två optimistseglare, Alicia & Tilda (seglarskolan)
Sofia - Fevaseglare sedan i somras
Från kölbåtsverksamheten. Har varit aktiv i LDSS sedan ?
Har två seglare, Freja optimist och Mia 29:er på GKSS
Tränare Fevorna och varit aktiv i LDSS sedan 8 års ålder
Ebbas Mimmi som går i seglarskolan, seglade i LDSS som barn
Ludvig och Hugo, seglar Laser GKSS och är båda tränare i LDSS
Tea på optimist & Tilde seglar Laser + tränare i LDSS

Stort tack till Cathrine Gerle som i början av året gjort ett jättefint arbete med att ordna så att 37 ungdomar
under två helger fått möjlighet att gå förarkursutbildning på klubben.
Vi behöver all er hjälp att påminna grannar och vänner om vår seglingsverksamhet, jag tror många missat att vi
har seglarskola/träning även under vår och höst. Lyckas ni värva en ny medlem till klubben får ni välja mellan en
snygg LDSS mössa eller BIB, hör bara av er till mig.
Viktiga LDSS datum att boka in i kalendern:
Datum
22/3
30/3
13-15/4
25/4
4-5/5
25/5
31/5-2/6
31/8

Aktivitet - Jollesegling
(Optimist & Feva)
Disco
LDSS Vårens fixardag
Fevaläger LDSS
Torsdagssegling börjar
Regionsläger Optimist
Vårregatta Jollar
Rikskval - Optimist
Höstregatta Jollar

// LDSS Styrelse genom Boel Zeeberg, Ordförande

Datum

Aktivitet – Kölbåtar

14/5
8/6
1/9
7/9

Tisdagssegling börjar

Vårregatta kölbåtar + DM samt Trubaduren SRS
Höstregatta för kölbåtar
Höstknalten SRS

