LDSS Infobrev - Juli 2018
Hej,
Man kan lätt tro att det blir lugnare nu när träningsverksamheten slutat för vårsäsongen. Men nu har sommarens
seglarskola dragit i gång och det är full aktivitet ute på LDSS vattnet. Vi har seglarskola v 25-28 för ca 100 seglare, 60
Optimister och 40 Fevaseglare. Vecka 26 var det dessutom tio gröna och blå seglare som hade träningsläger.
I år har vi även vårt traditionella läger v32 för de som vill gå ytterligare en seglarskolavecka inriktad på kappsegling
samt för våra gröna och blå seglare. Målet är att fler kan ta steget in i träningsverksamheten och åka på enklare
kappseglingar i sjöar och hamnar i närområdet. Vecka-32-lägren avslutas med Lilla Tjörn Runt; anmälan till denna
tävling ingår i lägeravgiften och klubben har som målsättning att ha egen coach på vattnet och tält och grill på land.
Ännu en gång ett stort tack till alla våra fantastiska tränare/instruktörer/matfixare som ser till att det flyter på, det är
mycket ansvar med så många barn, grupper och mat. Ni är vår främsta tillgång och vi är så glada för era insatser och
engagemang. Glöm inte att följa #älskaldss på instagram där tränarna delar med sig av aktiviteterna.
LDSS har nyligen genomfört 2 riktigt lyckade kappseglingar, vårregattan och regionskval I. Båda med ca 100 seglare.
Det var så proffsigt, alla glada och på tårna för ett lyckat arrangemang. Vi har fått höra många fina kommentarer från
våra besökare som upplevde glädje, en familjär stämmning och samtidigt seriöst och proffsigt genomförande.
Missa inte att boka in 25-26/8. Vi kör höstregatta på lördagen och familjedag på söndagen, där seglarna få hålla i
regattan och föräldrar segla. Det kommer garanterat bli hur kul och galet som helst. Välkomna!
Vi har precis rott i hamn några riktigt efterlängtade saker. Stort tack till alla er som jobbat med detta.
 Ny ribb till vår verksamhet, vilket varit riktigt efterlängtat av många ett bra tag. Ribben köptes av en
grannklubb och döptes snabbt till ”lagomgrå” av tränarna. (Vi har redan stora och lilla grå)
 Fiber indragen till klubbhuset
 Nytt bryggdäck i anslutning till slipen för att förbättra sjö- och landsättning samtidigt som Feva-seglarna får en
bra tilläggsplats. Det kanske blev lite extra stök förra veckan, hoppas alla har överseende med det. Riktigt fint!

Vi har glädjande två LDSS seglare på EM i Holland, veckan innan tog fyra av våra optimistseglare hem 1:a priset på
lagseglingen på Volvo Ocean Race, nästa vecka åker flera av våra seglare till Marstrand på JrCup och v 31 är det ett
gäng som åker till Båstad på NM. Det finns mer att läsa på LDSS webbsida med härliga bilder.
Datum
25 Augusti
26 Augusti

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

Datum
2 Sept
8 Sept

Aktivitet - Kölbåtar
DM och höstregatta för kölbåtar
Höstknalten SRS
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