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Vi har fått bidrag från Stena Renewable
”Vindbonus” till en ny följe- och säkerhetsbåt
som är snabbare och säkrare än den vi har haft.
Så snart vi har fått besked om ytterligare ett bidrag från Dalarnas Idrottsförbund, positivt eller
negativt, kommer vi att investera i nya båten
med ny eller gammal motor beroende på bidraget.



Vi satsar igen på regelbundna jolleträningar,
varje måndagskväll kl 16:30 med start 27 maj
och uppehåll under seglarskolan.



Seglarskolan kommer liksom förra säsongen att
köras på kvällstid. Det blir en nybörjarkurs
veckorna 25 och 26 och en fortsättningskurs
vecka 27.

Låt oss hoppas att kylan snart släpper greppet så att vi
kan komma igång med vårt favoritnöje. På lördag 4
maj kl 10 oavsett väder träffas så många som möjligt
av oss vid LPK för att göra jollar med mera klara för
verksamheten. LuSS bjuder på fika.

Seglarna fikar vid Sunnansjö. Foto: Bosse Häggström
Vindögat kommer normalt ut när det är dags för sjösättning. När det här skrivs ligger isen fortfarande
tjock, så det känns tidigt att börja planera. Hursomhelst brukar det ju komma en islossning så småningom varje vår, så misströsta inte.

Välkommen till en ny säsong!
Ordförande Jan Anger

Klubbkalender

Eftersom deltagandet i tävlingarna minskat på senare
år vill jag passa på att propagera lite för kappseglingarna. Lär sig segla gör man snabbt och lätt på en eller
två veckors nybörjarkurs, men för att kunna segla effektivt och hantera båten säkert i olika väder, behöver
man träna. Detta gör vi bäst genom att segla tillsammans och jämföra oss med varandra, det vill säga
tävla. På eskader seglar vi också tillsammans och väntar in varandra så att ingen blir för långt före eller
långt efter de övriga. Då finns det inga starka motiv
att försöka hitta den optimala kryssvinkeln eller att
trimma seglen för bästa fart. Jag rekommenderar alltså
varmt alla som nyligen skaffat segelbåt, och ni som
gärna seglar med på eskader, att också prova på våra
kappseglingar, speciellt distansseglingarna. Det är
minst lika enkelt och kul som att eskadersegla. Inbjudan beskriver vilken väg du skall segla och startbåten
meddelar när du skall starta. ”Det ä bar å åk” som Ingemar sa, och följa normala sjövägsregler med några
få tillägg som du lär dig på vägen. Ha lite tålamod och
förvänta dig inga topplaceringar i början. Placeringarna kommer med tiden och erfarenheten. Handikappsystemet SRS är så effektivt att alla båtar har samma
chans.

9 juni
15 juni
17-20 juni
24-28 juni
29 juni
1-5 juli
6 juli
3 augusti
10 augusti
17 augusti
17-18 augusti
19 augusti
24 augusti
31 augusti
14 september
21 sepember
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Eskader
Banracing (VC och JC)
Seglarskola, Nybörjarkurs
Seglarskola, Nybörjarkurs (forts.)
Seglarskoleeskader
Seglarskola, Fortsättningskurs
Bananen Runt (VC
Väsman Runt (VC)
Väsman Dag
Augustimånen
Laser GP i Mora
Banracing (VC och JC)
Dalacup Matchracing (Ludvika)
KM Jollar (JC)
KM Kölbåtar (VC)
Medaljracet (VC)

Jollesektionen
Nytt för i år:
Vi börja att träna segling för dem som har gått fortsättningskursen, men även nybörjare är välkomna att
testa på segling och vi har utbildade instruktörer på
plats som hjälper er att komma igång med segling. Vi
tränar varje måndag 16:30-20:00 med starten den 27/5
och fortsätter den 3/6 och 10/6.
Träningen fortsätter samma tid efter seglarskolan.
Info om datum kommer på klubbens sidor på internet.

Seglarskolan
Jonas Wik på seglarskolan Foto: Bosse Häggström

Årets kurser kommer att genomföras på kvällstid dvs
kl 17-20 vardagar. Dessutom tillkommer en utflykt
på lördag 29/6 alltså i slutet av nybörjarkursen och
innan fortsättningskursen. Då är alla kursdeltagare
välkomna och familjemedlemmar i mån av plats. Se
klubbkalendern för datum.
Avgiften i år blir 600kr per person. Vi har även en
syskonrabatt vilket innebär att avgiften för syskon är
400kr/person. Fortsättningskursen som är 5 kvällar
kostar 300 kr. Se sidan 6 om betalning via internet.
Medlemskap i LuSS tillkommer. OBS: Alla avgifter måste betalas i förskott, detta är ett krav från
försäkringsbolagen.

Utbildningar
Just nu pågår Uppdrag segling, som är en studiecirkel
för dem som vill kunna hjälpa till på seglarskolan.
Cirkelträffarna är fristående, så man kan komma med
när som helst. Kursen är även lämplig för seglarskoleföräldrar. Vi ledare utbildar oss vidare med kurser
som SISU:s Plattformen och SSF:s Seglarskoleinstruktör.

Radiosegling
Väsmans dag, den 10 augusti och Glöggracet, preliminärt den 29 september, är radioseglingens höjdpunkter i Ludvika. Annars brukar vi kappsegla en
kväll i veckan vid hamnen. I år blir det preliminärt på
torsdagar. Mer info kommer på hemsidan. Kom gärna
och prova på! I Falun är det nationella kappseglingar
för
Micro
Magic
den
17-18
augusti.
www.swe.magicmicro.org

Passa gärna på att även vara med i LPK:s kanotskola!
Den kolliderar inte med seglarskolan.
Mer information och frågor:
Jan Anger
0240-19891
jan@ludvika-ss.se
Jonas Haglund Wik
0735-134304
jonas@ludvika-ss.se

Sjösättning
Datum för sjösättning blir preliminärt den 25 maj
klockan 9.

Grillning på Lövön

Foto: Bosse Häggström

Tävling i radiosegling
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Foto: Arnav Jain
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Tävlingsprogram 2013
Programmet nedan är preliminärt med reservation för eventuella ändringar, mer info och inbjudningar kommer att
finnas på LuSS hemsida och på anslag i hamnen.
Lördag

v. 24

15-juni

kl. 11.00

Väsman Cup (VC)
Jolle Cup (JC)

Kombinerad kappsegling jollar/kölbåtar
på bana.

Lördag

v. 27

6-juli

kl. 11.00

Bananen runt (VC)

Distanssegling kölbåtar

Lördag

v.31

3-aug

kl. 11:00

Väsman runt (VC)

Distanssegling kölbåtar

Laser GP5 i Mora

Årets stora evenemang i Dalarna, kval 1
till ISAF Youth Worlds 2014, även 29:er

Lör-Sön v. 33

17-18-aug

Måndag

v. 34

19-aug

kl. 18.00

Väsman Cup
Jolle Cup

Kombinerad kappsegling jollar/kölbåtar
på bana.

Lördag

v. 34

24-aug

kl. 11.00

Dalacup Matchracing

Ludvika, RS Feva, preliminärt förslag

Lördag

v. 35

31-aug

kl. 11.00

KM jollar (JC)

Klubbmästerskapet för jollar.
Tre seglingar på bana. Funktionärer

Lördag

v. 37

14-sep

kl. 11.00

KM kölbåtar (VC)

Klubbmästerskapet för kölbåtar.
Tre seglingar på bana. Funktionärer

Lördag

v. 38

21-sep

kl. 11.00

Medaljracet (VC)

Distanssegling för kölbåtar.
Ev med omvänd LYS-start.
After Sail med prisutdelning.

Vid frågor kontakta Hans Johansson tfn 80742, 073-4370166, eller Torkel Berg tfn 81556, 070-6689458
Väsman Cup: Väsman Cup är ett vandr ingspr is
tills någon tagit tre inteckningar, då denne erövrar
priset för alltid. Ambitionen är att genomföra 6 deltävlingar där ett resultat räknas bort.

Spinnaker: Spinnaker får sättas utan anmälningsplikt innan tävlingen. Dock måste det meddelas till
tävlingsledningen om spinnaker har använts eftersom
spinnakeravdraget räknas bort i sådana fall.

Det gäller att ha så lite poäng som möjligt. En första
plats ger en poäng, en andra plats ger två poäng osv.
Det koras första, andra och tredje plats. Om man hoppar över en segling så får man (antal deltagare i hela
cupen) + 2 poäng. Med tanke på att deltagandet har
varit lågt de senaste åren har vi på förslag att bara ha
en pokal i cupen. Av samma skäl är det i år en kappsegling mindre i cupen.

Tävlingar på distriktsnivå: Datum är inte bestämda än, men DM brukar vara en helg i början på
septem- ber. Det är osäkert om det blir någon Dalacup
Matchracing i år. Vi har föreslagit lördagen den 24
augusti för Dalacupens deltävling i Ludvika. Mer information kommer på hemsidan och Facebook.
Tävlingar på nationell nivå: De som kan var a intressanta för våra ungdomar är JSM i Göteborg 14-18
juni, JR-cup i Marstrand 1-4 juli och Laser GP5 i
Mora 17-18 augusti.

”Bananen runt” var en uppskattad segling så den återkommer även i år. Bra med permanenta rundningsmärken på en fjärd så långt borta!

Hans Johansson och Torkel Berg
Tävlingskommittén

Jolle cup: Cupen består av tr e deltävlingar . Pr ecis
som Väsman cup handlar det om att ha så lite poäng
som möjligt. En första plats ger en poäng, en andra
plats ger två poäng osv. Även för jollecupen finns numera vandringspokaler.
Tidtagning: Om inte funktionär er användes vid
målgången, tar vi egen seglad tid som vanligt och
även tid på båt som kommer efter dig själv, om det är
möjlig och relevant för placering.
Anmälningsplikt: Anmälan enligt tävlingsinbjudan, som regel ute på vattnet 20 min före start.
Flaggsignaler: För att tävlande båtar lättar e ska se
vilken banlängd och SRS-tabell som gäller för respektive tävling så kan en startbåt visa aktuell flagg. Se
inbjudan till respektive tävling.

Hiawata och Cherio förbereder starten inför
Medaljracet.
Foto: Bosse Häggström
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LuSS styrelse 2013
Post

Telefon

E-mail

Adress

Ordförande

Jan Anger

0240 - 198 91
073 - 041 30 33

jan

@ludvika-ss.se

Plommonstigen 25
771 43 Ludvika

Vice ordförande

Torkel Berg

0240 - 815 56
070 - 668 94 58

torkel

@ludvika-ss.se

Gästgivaregatan 6
771 53 Ludvika

Kassör

Kathrine Backman

0240 - 109 75
073 - 967 09 67

kathrine @ludvika-ss.se

Lingongården 12
771 40 Ludvika

Sekreterare

Monika Storbacka

0240 - 148 29

monika @ludvika-ss.se

Stigbergsgatan 3
771 43 Ludvika

Information

Arnav Jain

070 - 65 33 413

arnav

Dalagatan 6
771 32 Ludvika

Ledamot

Victoria Lindqvist

073 - 849 74 36

victoria @ludvika-ss.se

Lingongården 12
771 40 Ludvika

Jollesektionen

Jonas Haglund Wik

073 - 513 43 04

jonas

@ludvika-ss.se

Vindelgatan 21A
771 33 Ludvika

Material

Per Engström

070 - 650 14 01

per

@ludvika-ss.se

Högbergsgatan 95 B
771 35 Ludvika

Medlemsavgifter 2013
Juniorer (tom 19 år)
Seniorer
Familjer

@ludvika-ss.se

LuSS PlusGiro nummer: 213 521-8
Var vänlig betala snarast möjligt. Avgiften måste vara
betald innan du deltar i någon av LuSS aktiviteter,
detta är viktigt för att föreningens försäkring skall
gälla och är ett krav ifrån Svenska Seglarförbundet när
det gäller tävlingar.

100:300:500:-

Båthyra 2013: 100 kr/person
Båthyra förutsätter att LuSS ledare bedömer att man
har kunskaper om sjömannaskap, sjömaning och
sjövett.

Om du betalar via internet, ange;
 Namn
 Födelsedatum (ååmmdd-nnnn)
(alla medlemmar om familj)
 Ev. båthyra

Alternativt kan man köpa andelar i Feva-jollarna.
Dessa kostar 1000 kr per andel. Det ger också rätt att
låna båtar då den inte används i LuSS aktiviteter.
Andelarna kan säljas tillbaka till LuSS.

LuSS Hemsida & Facebook
På www.ludvika-ss.se och på www.facebook.com/
LudvikaSS hittar du allra senaste nyheterna och uppdateringar om om våra verksamheter.
Alla inbjudningar till tävlingar publiceras där. Även
seglingskalender och bilder finns där.

Båttillbehör
köper du lämpligast hos Järnmagasinet i Ludvika. De beställer hem allt som du behöver. LuSS medlemmar har möjlighet
att få rabatt på allt utom vid kampanjer och ”röda priser”.
Kontakta Jan Anger för att få LuSS kundnummer.
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Glöm inte att betala medlemsavgift

213 521-8

Medlemsavgift: Familj 500:-, Senior 300:-,
Junior (tom 19 år) 100:-, Båthyra 100:- /Säsong
Namn
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Ludvika Segelsällskap

personnummer
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
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