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Nybörjarkurser, Fortsättningskurser och
Kappseglingsträning på olika nivåer. För de
minsta har vi Minisailors.

Dags för ett nytt seglingsår!
Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar
välkomna till ett nytt seglingsår.
Tillsammans med detta utskick får ni
Inbjudan till Årsmötet 5:e mars samt
information om Medlemsavgiften för
2019. Men redan nu vill vi ge er en
sammanfattning av den kommande
seglingssäsongen.
Medlemsavgiften kan ni som tidigare enklast
betala via vår webshop, http://webshop.ldss.se/
senast 28:e februari, mer info i bifogat utskick.
Verksamhetsberättelse från förra året samt
Verksamhetsplan för året kommer att
presenteras vid årsmötet, men här följer lite
information om vad som är spikat hittills för
aktiviteter.

Så ta fram kalendern och boka in
alla tillfällen du inte vill missa!
❑

Båtmässan 2–10:e februari är ett säkert
vårtecken och en bra start på säsongen.

❑

Den 5:e mars klockan 18:00 hålls det
Årsmöte i klubbhuset; kallelsen med
dagordning bifogas detta utskick. Ett bra
tillfälle att träffas för lite mingel med förtäring
före det formella Årsmötet.

❑

Allsvenskan i segling: Konkurrensen i
Allsvenskan har hårdnat varje år, och 2017
hamnade vi på kvalplats och lyckades tyvärr
inte hålla oss kvar för 2018. Om det finns ett
lag som vill deltaga i division 1 på regional
nivå kommer klubben stötta det. Vinnaren i
regionen går upp i Allsvenskan. Mer info finns
på www.svensksegling.se

❑

❑

❑

En familje- och medlemsdag med tävlingar,
lek och skoj vid, på och kanske i havet samt
grillning är planerad, datum meddelas senare.
Var gärna med och hjälp till och utforma
dagen.

❑

Mammor i klubben har önskat att få lära sig
jollesegling i våra RS Feva. Några tillfällen
kommer planeras in under senvåren.

2018 var återigen ett bra år för våra
kappseglingsintresserade seglare och
coacher!
❑

Vår tidigare Huvudtränare, Oscar Pantzare fick
utmärkelsen årets tränare på Seglarträffen.

❑

Alicia Birgmark seglade flitigt och bra; hon kom
hem med Liros Cup pokalen.

❑

LDSS var den klubb som hade flest anmälda,
med hela 21 seglare, av all klubbar till
regionkvalen i Optimist. Tyvärr fick guden Notus
spel; sunnanvinden blev hård!

❑

Flera LDSS-seglare kvalificerade sig under
rikskvalen till internationella regattor; 2 till JNoM i
Båstad och 2 till EM i Scheveningen,
Nederländerna. Återigen var en LDSS-seglare
uttagen till Lag-EM i Optimist i Italien.

❑

På JSM-veckan var klubben representerad av
10 seglare; 2 tjejer i RS Feva, 2 killar och 6 tjejer
i optimist. Resultat med flera framskjutna
placeringar. Tea Zeeberg blev 3:e bästa tjej.

❑

Fyra Optimistjolleseglare från vår klubb seglade
Polska mästerskapen. Jonatan Röijer tog som
första svensk hem guldet med 300 seglare från
hela Europa bakom sig.

Träffar kring olika teman kommer även i år att
❑
arrangeras i klubbhuset under våren för både
jolle- och kölbåtsklasser. Det blir regler,
segeltrim, mm. Träffarna är öppna för alla LDSSmedlemmar och inbjudan går endast ut via
❑
hemsidan, så håll utkik efter aktuella datum.
LDSS bedriver seglarskola och träningsverksamhet för barn och ungdomar i Optimist
och RS Feva. På vardagkvällar och
söndagseftermiddagar under våren har vi

❑

Julia Werton tog guld i India International
Regatta 2018 som gick av stapeln runt årsskiftet
2018/19 i Chennai, India.
LDSS seglaren Jonas Granhed vann i år
Smaragd SM. Göran Ejdeling seglade hem ett
silver under SM för IF-båt.
Vi har även många duktiga instruktörer och
tränare hos oss som började sin seglingskarriär
på LDSS och idag tävlar för GKSS: Klara
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Utterström kvalade till Laser-VM i Texas och
Olle Lindbom vann Laser-JSM och gjorde
mycket bra ifrån sig på Laser-EM i Ungern.
❑

❑

Annat av intresse:

Victor Björk och Zoe Alderton har under året fått
våra hedervärda Calle i Jolly-priser för fint
kamratskap och bidrag till klubbgemenskapen.
Framåt ser det fortsatt lika ljust ut. LDSS är till
2019 kanske Sveriges näst största
optimistjolleklubb på Rikskvalen. Vi ser fram
emot en ny säsong tillsammans.

Lite mer detaljer inför säsongen 2019
❑

❑

LDSS Sommarseglarskola blir i år vecka 25,
26, 27 och 28. Dessa kommer att anordnas för
både Optimist och RS Feva på olika nivåer.
Anmälan är nu öppen på vår webshop.
Torsdagsseglingarna för Jollar startar den
25:e april. Vi tänker oss samma upplägg som
förra året; Optimisterna och RS Fevor seglar på
samma bana utanför klubben. Gröna seglare
får hjälp av en coach.

❑

Första Tisdagsseglingen för kölbåtar blir den
14:e maj. Start vid GKSS starttribun.

❑

Vårregatta för jollar, söndagen den 26:e maj.

❑

Rikskval för Optimister arrangeras ihop med
Kullavik (KKKK) den 31:e maj till 2:e juni

❑

På Nationaldagen 6 juni, händer det mycket i
Långedrag. LDSS och GKSS arrangerar
Klassiska regattan och på LDSS planerar vi
ha prova-på aktiviteter för alla i våra jollar.

❑

❑

Du vet väl att vädret på Långedrag kan följas
på LDSS hemsida? Vi har en webbkamera i
tornrummet och en vindmätare signalmasten.

❑

Hör av dig till Göran om du har möjlighet att
ställa upp som kappseglings-funktionär.

❑

Vi har fått hem klubbvimplar i
två olika storlekar som ni kan
beställa från vår webshop.

❑

Vi har lediga reklamplatser på vissa av våra
båtar! Det gäller såväl båtsidor som segel på
våra segelbåtar och båtsidor på motorbåtarna.
Sponsorer är välkomna!

❑

Du kan även skaffa ditt företag reklamplats på
LDSS hemsida. En webbsida som många
besöker för att kolla vädret just nu!
Skicka intresseanmälan till info@ldss.se

❑

I takt med att klubben växer behöver vi fler
engagerade medlemmar i våra arbetsgrupper.
Hör av er till någon i styrelsen för att vara med.
LDSS arbetsgrupper
Träningsverksamhet
Seglarskolan
Kommunikation & sociala aktiviteter
Kappsegling
Fastighet och Anläggning
Ekonomi
Strategi/utveckling – bidrag och sponsring

Vi ses på LDSS !

Kölbåtarnas Vårregatta blir i år den 8:e juni.
Samtidigt arrangeras SRS-seglingen
Trubaduren. Detta är en distanssegling i
södra skärgården med rundning av fyren med
samma namn.

❑

Lilla Tjörn Runt är en trevlig höjdpunkt, i år
fredagen den 16:e augusti. Veckan innan
kommer det att anordnas träningsvecka.

❑

Höstregatta för jollar blir det lördagen den
31:e augusti

❑

Höstregatta och DM för kölbåtar arrangeras
söndagen den 1:a september.

❑

Höstknalten (SRS), lördagen 7:e september.

LDSS styrelse 2018
Ordförande + organisation
Boel Zeeberg
Vice ordf. + kappsegling
Göran Ejdeling
Sekreterare + medlemsreg.
Peter Sundström
Kassör
Magnus Dahlberg
Ledamot + jolleträning
Johan Davidsson
Ledamot + fastighet
Ebba Leksell
Ledamot + kommunikation
Petra King
& sociala aktiviteter
Ledamot + verksamhetsHans Petersson
utveckling, bidrag & sponsring
Suppleant + fastighet
Lennart Magnusson
Suppleant + jolleträning
Cathrine Gerle
Kontaktuppgifter till ledamöterna i styrelsen hittar
ni på hemsidan under: Om LDSS/Styrelse.

Alla datum finns på hemsidan, men notera
dom även i din kalender.
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