Seglingssektionens Årsberättelse 2021
Ordförande: Bo Rogalin. Kassör: Torbjörn Gunnarsson.
Ledamöter: Bengt Österman, John Österberg (avgick under 2021 ), Mårten
Lundgren, Björn Hofström, Bo Nordenram, Roger Björegren.
Seglingssektionens ledamöter
• Sektionen består av 8 ledamöter. 1 vakans.
Möten
• Seglingssektionen har haft 8 protokollförda möten á 3 timmar.
• Dialogmöte med Linköpings kommun angående ansökan om anläggningsbidrag.
• Representant från Seglingssektionen deltar som adjungerad i LSS styrelsemöten.
• Ordförande Seglingssektionen deltar som adjungerad i LJS (Linköpings
Jollekappseglarklubb) styrelsemöten.
• Kontakter med SSF/ RF/ Kommun/Allmänna Arvsfonden angående
bidragsansökningar.
• Ordförande är utbildningsansvarig i ÖDSF, Östergötlands distriktseglarförbund.
• Kassör är kölbåtsansvarig i ÖDSF.
• SISU med LSS kontakt Kent Hellström.
• LBH för info/diskussion kring “Levande Hamnarena”.
• Introduktionskurs i hantering av VHF.
• Informationsmöte om Parasegling med sponsorer Sparbanksföreningen Alfa,
kommunen, RF samt Corren.
Klubbhuset
Seglingssektionen är klubbhusansvarig. Åtgärder under året: Målning av fönsterfoder och
fönsterbleck, hyllor i och omorganisation av förråd, organisering av städning på toaletter,
hylla med städmaterial uppsatt på stora toaletten, inköp och uppsättning av flaggstång,
rensning bland priser, soffgrupp med soffbord inköpt second hand samt bokhyllor
uppsatta i lilla konferensrummet med organisering av böcker och tidskrifter.
Parasegling
Parabåten Hansa 303 inköpt. Den är tvåsitsig där instruktör och elev sitter bredvid
varandra. Den har provats på Roxen och avsikten är att komma igång med verksamhet
2022. Förhoppningsvis kan åtgärder enligt hamnförslaget "Levande Hamnarena"
genomföras.
VHF
Elva handhållna VHF:er inköptes för att öka säkerheten för medlemmarna vid segling på
Roxen. De har nyttjats vid kvälls-och kappsegling samt utbildning, helt finansierade via
äldrebidrag från RF, Riksidrottsförbundet.
Genomförda aktiviteter
Seglarskola för vuxna nybörjare genomfördes först i augusti-september på grund av
restriktioner. Det var 16 deltagare. Elevenkäten
https://docs.google.com/forms/d/1XfLR0_MOIVIAQStOqoJH4F1nMgcuUzUKwKBoq6wbS0/edit#responses
visade på mycket nöjda elever. Det var högt anmälningstryck, cirka 70 stycken ville
delta. LSS samlade kompetens med 17 instruktörer SSF-utbildade på grundnivå och
fem på högre nivå innebär att seglarskolan är certifierad av SSF. Det blev fyra nya
medlemmar via seglarskolan.
•

SSF Tränare/Instruktör grön nivå, två LSS-are under utbildning.

•

•
•

•

SSF Tävlingsledare Blå. Torbjörn Gunnarsson, Bo Nordenram och Bo
Roxberg färdigutbildade. Bo N. betalas av LJS, Bo R. av SSV Vadstena,
50% betalas av ÖDSF.
Regelkurs under ledning av Tom Björkholm. Lärgrupp med 9 deltagare.
Paraevent vid två tillfällen med representanter från RF, Kommun-Kultur o Fritid
samt Visit Linköping, LJS, Strokeföreningen, Linköpings Parasportförening, Corren
0ch Neuroföreningen.
Levande Hamnarena. En budget för de föreslagna förändringarna håller på
att utarbetas. Ansökan ramp B-bryggan (90.000) behandlas av kommunen,
klart i början av 2022. Kontakt med Allmänna Arvsfonden som prioriterar
ansökningar med Para-inriktning.

Översikt Intäkter och bidrag till LSS via Seglingssektionen
• Kappsegling anmälningsavgifter
1.700
• Seglarskola
19.500
• Hyra klubbåt
400
Summa interna inkomster:
21.600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RF Äldrebidrag VHF
14.500
SSF Parabidrag Hansa 303
29.365
RF Parabidrag Hansa 303
50.000
Sparbanksföreningen Alfa Parabidrag Hansa 303
25.000
Linköpings kommun Parabidrag Hansa 303
37.500
SSF verksamhetsbidrag Para
15.000
SSF, material certifierad seglarskola cirka
1.500
Know-it Sponsring
3.000/år
ÖDSF kappseglingsbidrag
1.500
ÖDSF 50 % kostnad blå tävlingsledare (800+2500)/2 1.650
SISU examinationsavgift SRC
4.375
SISU inköp material Förarintyg
3.545
Linköpings kommun,
generellt starta upp-bidrag pga corona
1.685
Summa bidrag externa organisationer:
188.620
Sökta bidrag med besked 2022
Anläggningsbidrag Linköpings kommun 90.000 för ramp till B-bryggan.

Seglingar
•
•
•

•
•

Kappseglingar enligt program genomfördes förutom Vårseglingen och del 1
av Mustang cup som ställdes i på grund av pandemirestriktionerna
14 kvällsseglingar, två ställdes in p.g.a. för hård vind/stiltje.
Dragon Force 65 (radiostyrd segling). Träningar i samverkan med Motala
Segelklubb (MSK), Borens Segelklubb (BSK) och Segelsällskapet Vättern,
Vadstena (SSV), vid enstaka tillfällen i Segelbåtshamnen och
hamnbassängen i Berg. Låg nivå på grund av pandemin. LSS:are deltog i
riksranking seglingar, Sverigecupen samt Svenska och Nordiska
Mästerskapen
Skärgårdscupen: Flera deltagare från LSS
En Mustang jr deltog på Kungakannan i Vadstena.

Sociala medier/ Info
Kommunikationen sker främst i Facebook-grupperna Linköpings Segelsällskap,
Mustang Jr och Dragon Force Linköping och har hög aktivitet med omfattande
bildmaterial. LSS hemsida uppdateras kontinuerligt med resultat och information kring
segling. Information har också getts på anslagstavlorna i klubbhus och på
mastskjul. Artikel om Parasegling i Corren.
Samverkan med LJS har skett genom utbyte av tjänster, LJS har 2 motorbåtar i
Segelbåtshamnen som LSS betalar båtplats för och LSS har tillgång till dem för
banläggning och funktionärsarbete. Samverkan i utbildningar, funktionärer och
material. Föräldrasegling (LJS föräldrar) med Mustanger vid LJS-barns träning, ett
tillfälle. LSS-are jobbade på LJS kappsegling Höstlövet, där också praktik för
seglingsledare blå nivå genomfördes.
Funktionärer. Flera LSS- medlemmar har gjort sin arbetsplikt som funktionär.
Linköpings universitet LiU:s sektion Water & Wind
Inga studenter på kvällsseglingarna på grund av pandemirestriktioner.
Deltagande internt LSS seglingar
• 22 seglingstillfällen: kappseglingar, kvällsseglingar och radiostyrd segling.
• Antal startande båtar: 124
• Antal deltagartillfällen: 195

Kommentar: Restriktioner och växtligheten påverkade utbudet. Diagrammets gröna linje visar
nu också deltagare i all verksamhet. Med Seglarskola 96 deltagartillfällen, regelkurs 48,
uthyrning 16= 160 = 355 deltagartillfällen totalt
Båttyper i Kappseglingarna
H-båt, Mustang jr, Fenix, IF, X 332, Nord 80, Maxi 77, Hansa 303, DF 65.
Segrare i kappseglingarna
Mustang cup Bo Rogalin Roxen cup, kvällsseglingar Roger Björegren
Vårseglingen inställd Roxenregattan Bo Rogalin
Roxen Race Bo Rogalin Roxenmästare Bo Rogalin Dragon Force 65 Open Bo Rogalin

Klubbåtar
Renovering är fortlöpande och kan följas på hemsidan via fliken Klubbåtar.
Renovering av botten på Linsslusen är klar.
Renovering av den tredje klubb-Mustangen, Otterbäcken, har påbörjats och ett
tält har ställts upp för ändamålet.
Uthyrningen och utlåning har ökat och båtarna användes vid kvällsseglingar,
privat uthyrning och på kappseglingar.
Årets Rookie
Inteckning i vandringspriset Rorkulten: Ulrika Bergström och Daniel Karlsson. Motivering:
“För ett entusiastiskt deltagande på kvällsseglingar och kappsegling”.
Slutord och framåt
LSS bredd i aktiviteterna tillgodoser nuvarande och blivande medlemmarnas
möjligheter till olika slags segling genom kvällsseglingar med cruising, kappseglingar,
seglarskola, radiostyrd segling, kurser, ledare/instruktörsutbildning och temakvällar.
För rekrytering av nya medlemmar behövs ett aktivt utåtriktad arbete såsom:
LJS-föräldraseglingar, Förarintygskurs, Seglarskola för vuxna nybörjare, Prova påkvällsseglingar med cruising, radiostyrd prova på-segling, allmän inbjudan till vissa
temakvällar och Parasegling. Samarbete med LiU “Water & Wind” kan också hjälpa
till att sprida ringar på vattnet.
Könsfördelning
Verksamheten i LSS bedrivs till övervägande delen av män. Ett mål är att få fler
kvinnor engagerade i segling. Inslaget av aktivt seglande kvinnor i LSS är litet. När
det gäller studenter och segling med LJS-föräldrar så är det övervägande kvinnor
som deltar och i Seglarskolan var det nästan lika många kvinnor som män.
LSS behöver formulera en policy för en jämnare könsfördelning. En sådan policy är
en av grunderna för hur Svenska Seglarförbundet och SISU/ÖIF bedömer
bidragsansökningar. Drygt 20% av medlemmarna är kvinnor.
RF/SISU/Linköpings kommun
För att kunna söka vissa bidrag måste ett arrendeavtal finnas. Att få till ett avtal bör
vara prio1 för LSS, både för klubbens egen säkerhet att bedriva verksamhet på lång
sikt och för möjligheten att söka anläggningsbidrag. Förutsättningar finns för att få
bidrag för till exempel Parasegling och hamnåtgärder. Kontaktpersoner finns på RF,
SISU och Linköpings kommun-Kultur o Fritid samt Visit Linköping.
IDROTTONLINE
För att söka vissa bidrag ska 80 % av medlemmarna finnas registrerade med
personnummer i RF:s administrativa verktyg idrottonline. Arbetet under året har gjort
att LSS gått från 30 till 80 %.
Seglingssektionens övergripande mål
Att i enlighet med RF:s och SSF:s policy göra segling tillgängligt för alla.
Seglingssektionen i LSS
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