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Hej,
Äntligen har LDSS en ny snygg logga! Som ni noterat har vi under senaste tiden successivt börjat använda LDSS
istället för LSS (alla klubbar skall ha skall ha 4 bokstäver vid registrering). Vi har
fräschat upp den gamla loggan men valt att behålla känslan och igenkänningen,
samtidigt en del förnyelse kring båtutseende, typsnitt och eklöven är ersatta av
”est 1923”. Vi behåller vår gamla standert vimpeln då vi tycker detta är ett
trevligt sätt att visa på vår långa historia på Långedrags Segelsällskap.
Vi har satt upp information i klubbhuset som presenterar klubbens arbetsgrupper samt vilka som är med i de olika
tränings och seglarskolegrupperna. Där presenteras även kontaktuppgifter och vem som är kontaktperson på de
olika grupperna. Se gärna över att det ser rätt ut när ni är på klubben.
Det är otroligt glädjande att vi under större delen av sommaren haft en sprudlande aktivitet med seglarskoleverksamheten. Alla ni instruktörer som jobbat på seglarskolan skall ha en stor eloge. Det är ett stort ansvar ni tar
med alla seglarskolebarn ute på vattnet, servering av god mat och samtidigt hålla rent och snyggt i klubbhuset. Jag
har dessutom hört att ni haft riktigt kul på kvällarna med bad och häng tillsammans. Det är ju precis så vi vill ha det.
V32 och v33 har seglarskolan ersatts av träningsverksamhet och uppladdning inför hösten. V32 körde våra nära inpå
gröna, gröna och blåa seglare träning som avslutades med att ett tappert gäng seglade den uppskattade regattan
”Lilla Tjörn runt” i mycket vind i år. Vecka 33 var det träningsläger för Fevagänget och för de röda seglarna som har
fokuserat på lagsegling.
Till helgen blir det fullt tryck igen nere på klubben. Det är 19 tjejer från hela landet som har läger med övernattning
fre-sön, LDSS anordnar höstregatta för 9 olika klasser (ingår i Liros Cup) på lördagen och söndagen avslutar vi med en
familjedag där våra seglare utgör seglingsledning och vi föräldrar tävlar i Optimister. Givetvis avslutas eftermiddagen
med grill och mingel.
Datum
23 augusti
25 augusti
26 augusti

Aktivitet - Jollesegling (Optimist & Feva)
Torsdagssegling för Optimister och Feva startar
Höstregatta för Jollar (ingår i Liros JolleCup)
Familjedag där seglarna få hålla i regattan och föräldrar segla, missa inte - det blir grymt kul!

Datum
14 augusti
2 sept
8 sept

Aktivitet - Kölbåtar
Tisdagssegling Kölbåtar startar
DM och höstregatta för kölbåtar
Höstknalten SRS
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