GSS AKTUELLT
Nyhetsblad för Gefle Segel Sällskaps medlemmar

Nr 1 2011

KALLELSE
Välkommen till Gefle Segel Sällskaps vårmöte
torsdagen den 28 april 2011 kl 18.30 annexet,
Husse
Dagordning

Ordföranden har ordet

§ 1 Mötets öppnande

Jag vill passa på att hälsa nya likaväl som gamla
medlemmar välkomna till en ny seglingssäsong.
Vi ser fram emot invigningen av den 80 m vågdämpande flytbryggan.

§ 2 Frågan om mötets behöriga utlysande
§ 3 Val av ordförande för mötet
§ 4 Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
att jämte ordföranden justera protokollet
§ 6 Fastställande av dagordningen
§ 7 Fastställande av årets kappseglingsprogram
§ 8 Juniorverksamheten
§ 9 Utbildning
§ 10 Hamnen
§ 11 Ekonomin
§ 12 Gästriklands idrottsförbund
§ 13 Administrativa gruppen informerar
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Avslutning
Efter mötet bjuder klubben på kaffe - bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen och för nya medlemmar att lära känna andra medlemmar.
Välkommen!

De två senaste årens plötsliga oväder mitt i sommaren medförde stora skador på flera båtar, som
vi nu hoppas ska vara ett minne blott.
På förekommen anledning vill vi informera er
medlemmar om klubbens båtinnehav.
4 st 2-kronor, 10 st Optimister, 2 st 606, 3 st
Accessjollar, 3 Ribbåtar, Prickbåten 71:an,
Bustern och Roddbåten Bojan
Dessutom hyr vi en Accessjolle från Umeå Segel
Sällskap. Förutom underhållet av själva båtarna
kommer också underhållet av 5 båtmotorer och
batterier. Det har varit näst intill omöjligt att få
medlemmar att ta på sig ansvaret för båtunderhållet. Fler och fler klubbar gör sig av med sina
båtar men vi vill göra ett försök till genom att
utse frivilliga som vill ta på sig ansvaret För dagen har vi 5 optimistjollar som är i stort behov av
rust.
Du som vill hjälpa till med detta eller vill ställa
upp för övriga båtar, hör av dig/er till ordförande
Lars-Göran Löhman eller intendent Hans-Olof
Lundborg.
Alla medlemmar med båtplats på Husse har
arbetsplikt. Övriga medlemmar är välkomna
att frivilligt delta i arbetet för att hålla vårt
fina Husse i bästa skick.
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Om du har synpunkter eller frågor, tveka inte att
ta kontakt med någon i styrelsen
Jag ser fram emot många möten på Husse och
uppmanar alla medlemmar att komma på Vårmötet den 28 april.
Lars-Göran Löhman, ordförande

TÄVLINGSPROGRAM 2011
Gefle Segel Sällskap
Torsdagskvällar i maj:
Träningssegling, inte organiserade tävlingar.
28-29 maj:
Nordiskt Mästerskap för 2.4 och Rikscup för 606.
Fredag 24 juni kl. 10.00
Klädsel av midsommarstång Kl 15.00
Midsommarfirande på Husse enligt tradition
Lördag 25 juni kl. 12.00
Matchrace utanför piren korta seglingar max 10
min. Klubbens 606:or används.
För nybörjare till proffs. korv, hamburgare, läsk
öl finns att köpa. Pickninck på piren.
Lördag 6 augusti: Café Artist Race
Torsdagsseglingar, Divas Boning Cup:
4 augusti
11 augusti
18 augusti
25 augusti
1 september
8 september
FINAL: lördag 10 september
Söndag 11 september: Distriktsmästerskap för
2.4, 606 och SRS-handikapp

Sandvikens Segelsällskap
Möte kl. Start kl.
28/5 12.30 13.00 Vårdistansen StenbrBångs
1/6
18.00 18.30 Serien Stenbryggan
8/6
18.00 18.30 Serien Stenbryggan
15/6 18.00 18.30 Serien Stenbryggan
18/6 12.30 13.00 Västerfjärdsdistansen
Bångs
29/6 18.00 18.30 Serien Stenbryggan
3/8
18.00 18.30 Serien Stenbryggan
10/8 18.00 18.30 Serien Stenbryggan
17/8 18.00 18.30 Serien Stenbryggan
20/8 10.00 11.00 Storsjödagarna Bångs
24/8 18.00 18.30 Serien Stenbryggan
27/8 10.00 11.00 DM IF, 606, Optimist
Bångs
3/9
12.30 13.00 Höstseglingen Bångs
Kontaktpersoner/ansvariga:
Anders 070 5277936, Kjell 070 3139086
”Serien” körs på bana med start och mål vid
Stenbryggan. Bansträckning med fasta märken
bestäms före start. Pris: vandringspriset
Könnikabunken, samtliga seglingar räknas.

Surfings Segel Klubb
11 Juni Dagracet med After Sail på kvällen
13 augusti Granskärsregattan Regattafest på kvällen
LYS kväll på Granskär Programmet för kvällen
ej fastställt.
Kontaktpersoner:
Tony Nilsson 026-13 35 50, 070-348 83 51.
2925nilsson@telia.com
Sekreterare:
Ingvar Jonsson 026-35238, 076-783 55 28.
byvagen15@telia.com

Funktionärer som deltar på hel regatta bjuds på
regattamiddag, om funktionär deltar halva tiden
bjuds på halva regattamiddagen.
För kvällseglingar bjuds på ärtsoppa (i inget av
fallen ingår spritdrycker)
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Information i framtiden

Hamnutbyggnaden

GSS Aktuellt kommer att komma ut vid två tillfällen per år, vår och höst. All information kommer att finnas på vår hemsida www.gss.nu

Så här ser den nya bryggan ut:
80 m lång, 3 m bred och 1,8 m djup.

Information kommer också att ske via mail så var
noga med att se till att rätt mail adress är registrerad hos Gästriklands Idrottsförbund.
Gå in via hemsidan www.gss.nu och lämna de
uppgifter som behöver ändras.
Det som saknas på många medlemmar är födelsedata det behöver inte vara hela personnumret
det räcker med ÅÅÅÅMMDD.

Klubbvärdskap på Husse
Under 2010 genomfördes ett försök med klubbvärdskap på Husse med ett lyckat resultat.
På årsmötet beslutades att permanenta klubbvärdskapet! Under sommarmånaderna juni, juli
och augusti skall vi medlemmar bemanna annexet . Måndag - fredag kl.18-21 samt lördag och
söndag kl.14-17.
Syftet med klubbvärdskapet är att få ett levande
klubbområde och att vi medlemmar ska lära känna varandra. Klubbvärdens uppgifter är att se till
att kaffekannan står på, att informera, ta emot
anmälningar och diverse andra småsysslor. Det
viktigaste är att du finns på plats!
På Gefle Segel Sällskaps hemsida finns en klubbvärdskalender där du kan anmäla vilken dag du
vill vara klubbvärd ! Har du inte tillgång till dator
kan du ringa Kerstin Weivert tel 026-996 88.
Innan säsongen börjar kommer vi också att ringa
runt bland medlemmarna och ”värva” klubbvärdar.
Administrativa gruppen
Kerstin Grundén
Lena Lundquist
Annika Snäll
Kerstin Weivert

Under hösten 2010 har el- och vatteninstallationer påbörjats. Sex kabelskåp inklusive huvudmatning för el och vatten har monterats. Ny elmätning och fördelning har också monterats.
Den närmaste tiden då vädret så tillåter kommer
arbetena på Storbryggan att fortsätta. En hel del
arbete har redan utförts t ex förstärkning av balkarna mellan stenkistorna. Den närmaste tiden
kommer elpollarna för elluttag och vatten att levereras. Montaget av dessa börjar i västra hamnen för att sedan fortsätta när Storbryggan och
Bastubryggan är färdigrenoverade
Den nya flytbryggan kommer att levereras i mitten av maj. Då kommer montage av bl a pollare
och Y-bommar att påbörjas. Bryggan består av
fyra delar, 20 meter långa per styck. De kommer
att levereras till Gävle hamn för att sedan bogseras till Huseliiharen. Montagearbetena för bryggan kommer att utföras av bryggleverantören
som är Marinetek NFB AB.
För att kunna utföra alla arbeten som återstår
måste vi medlemmar hjälpas åt med snickeri,
kabel-och rördragning samt återställningsarbeten
efter grävarbeten. Hamngruppen som håller i arbetena ber alla medlemmar att hålla sig informerad via hemsidan om när arbetena beräknas utföras. Din arbetsinsats är viktig.
Samuelsson o Strömbom
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Juniorsektionens seglarskola 2011

Antal deltagare
Lägst 5, högst 20. Tilldelning av platser grundas
på principen ”först till kvarn” baserat på anmälning via hemsidan (se nedan).
Plats
Klubbens anläggning Huseliiharen vid Engesbergsviken.
Avgift
1100:- för medlemmar i GSS
1300:- för icke medlemmar i GSS
Grupp Fu :450:- för medlemmar i GSS
Grupp Fu: 650:-för icke medlemmar i GSS

Vi välkomnar såväl nybörjare som de med
seglingsvana till våra seglarskolor sommar 2011!
Vecka 1:
måndag – fredag 13-17 juni, 9-16 för grupp N 1
Vecka 2:
söndag – torsdag 19- 23 juni, 9-16
för grupp N2/F1 samt 13-16 för grupp FU
Vecka 3:
måndag – fredag 27 juni-1 juli, 9-16
för grupp F2
Beskrivning
Vecka 1: N1 – Nybörjare, för den som inte har
någon erfarenhet av att segla sedan tidigare
Vecka 2: N2/F1 Nybörjare/Fortsättning, för den
som har gått tidigare nybörjarkurs eller har viss
erfarenhet av att segla.
Vecka 2: Fu - Denna vecka har vi en grupp för
barn/ungdomar med funktionsnedsättning. För
den gruppen har vi specialanpassade jollar, Accessjollar.

Båtar
Optimistjollar och 2-kronor kan i viss omfattning
lånas.
Har du egen båt eller möjlighet att låna annans
båt är det bra. Ange i så fall detta på anmälan.
Anmälan
Sker via formulär på GSS hemsida www.gss.nu
under fliken seglarskola.
Övrigt
Bra om du har egen flytväst, vi har några för utlåning.
I heldagsseglarskolan ingår lunch och mellanmål
i halvdagsseglarskolan ingår mellanmål.
Frågor och vidare info
Oscar Blomquist
Adrian Falk
Eje Lindqvist
Lena Lundquist

070-220 47 07
070-227 13 81
070-585 50 96
070-317 97 41

Styrelsen önskar alla båtentusiaster
en skön sommar!

Vecka 3 : F2– Fortsättning, för den som har seglat tidigare och har en grundläggande kunskap i
framförandet av en segelbåt
Krav för deltagande
 simkunnighet 200m gäller ej gruppen Fu
 minst 9 års ålder
 olycksfallsförsäkring
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