Välkommen till
seglingssäsongen 2017
UKSS Seglarskola fortsatt certifierad av SSF
UKSS seglarskola har fått fortsatt certifiering av Svenska
Seglarförbundet. Vår förening är glada för denna kvalitetsstämpel av
vår verksamhet.
”Bra jobbat med seglarskolan som vanligt! Toppen att ni redovisar
både SISU och LOK, det är så betydelsefullt!"
/Svenska Seglarförbundet genom Theres Wolgast.
De klubbar som ingår i SSF Seglarskola följer fastställda minimikrav på kursplaner för
seglarskolan innehållande nivåerna nybörjare och fortsättning Vidare finns en hög
instruktörstäthet där instruktörerna är utbildade enligt SSF instruktörsutbildningar
respektive tränarutbildningar på grön nivå. Den ansvarige för SSF Seglarskola är godkänd
enligt SSF:s utbildning av seglarskoleansvariga.
Alla deltagare på SSF Seglarskola är olycksfallsförsäkrade genom en försäkring hos Svenska
Sjö.

Seglarskola – Grön Nybörjare junior
Grön Nybörjare junior-för alla ungdomar som vill börja
lära sig segla.
Som nybörjare får du lära dig rigga samt träna på de grundläggande seglingssätten samt gott
sjömanskap, under ledning av våra instruktörer*. Vi inleder med att segla ett par nybörjare
tillsammans med instruktör i trissjolle för att öva på grunderna. Därefter när ungdomarna
känner sig mogna får de ta nästa steg, att segla optimistjolle, accessjolle eller topperjolle
med ledare som assisterar från följebåt.
Du måste vara minst 8 år och simkunnig (200m).
Datum 2017(Med reservation för förändringar):

Tor 8 juni, tis 13 juni, tors 15 juni,
tis 20 juni, tors 22 juni, tis 27 juni

Avgift: 425kr plus medlemsavgift 75kr eller eventuellt familjemedlemskap. I avgiften ingår
lån av jolle och flytväst. Efter de sex tillfällena ovan övar du vidare i den Grön-Blå gruppen
under resten av säsongen (även detta ingår i avgiften). Mer information om detta får du när
vi träffas.
Vi har ett begränsat antal platser. Gör intresseanmälan på hemsidan, så kontaktar UKSS dig.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Karl-Åke, e-post: karl.ake@telia.com och
telefon 070-5871494
*utbildade ungdomsledare som genomgått Svenska Seglarförbundets instruktör- och
tränarutbildning

Seglarskola – Fortsättning Grön-Blå junior
Grön-Blå junior, är en fortsättningsgrupp. Där finns de
unga seglare som seglat tidigare. Vi lär oss ännu mera om
segling med målet att utvecklas vidare som seglare. Vi
seglar både en- och tvåmansjolle.

Uppstart sker torsdagen den 11 maj då vi träffas för första gången för säsongen.
Avgift: Du betalar medlemsavgift 75 kr (alternativt familjemedlemsskap) samt träningsavgift
375 kr, alltså 450 kr för hela säsongen.
Det kommer vara kallt på sjön. Tänk på varma kläder, mössa, handskar
och helt ombyte (inklusive skor). Packa en stor seglingsväska alltså!

Höstregatta Borås september 2016. Foto: Hans Haak

Kappseglingsgrupp
I samband med årsmötet tog föreningen beslutet att bilda en kappseglingsgrupp, med
målsättning att uppmuntra, ge medlemmar möjlighet att prova på och vidareutveckla sin
kappseglingskunskap samt vara gruppen som medlemmar vänder sig till om de vill vara med
eller prova på att kappsegla.
Kappseglingsgruppen jobbar med:
-

utser de tävlingar som föreningen gemensamt åker till samt planerar och samordnar
packning, samåkning, resa och transport
sätter samman besättningar inför tävlingar
fördelar UKSS material, båtar, segel, etc. mellan föreningens tävlande medlemmar
samt
har ansvar för kappseglingssegel och utbildar om handhavandet av kappseglingssegel
kappseglingsträning
för närvarolista som underlag för rapportering av statligt och kommunalt LOK-stöd

Då UKSS är ansluten Svenska seglarförbundet SSF samt är certifierad SSF Seglarskola, följer
hela föreningens verksamhet och därmed även kappseglingsgruppen RF:s ”Idrotten vill” och
SSF:s styrande dokument kring kappsegling för barn- och ungdomar.
Gruppen består i nuläget av Martin Due, Johanna Due, Erik Juntorp, Helga Pettersson och
Leif Dahlberg. Vänd dig till dessa personer om du vill vara med i gruppen och/eller kappsegla.

Vuxensegling
Vuxensegling, framför allt i kölbåt, kommer precis som tidigare år genomföras i
studiecirkelform. Vi seglar, lär oss mer och byter erfarenheter. Tillfällen bestäms löpande.
Vill du komma i kontakt med gänget som vuxenseglar så kontakta Karl-Åke e-post:
karl.ake@telia.com och telefon 070-5871494

Familjemedlemskap
Precis som förra året har vi i år familjemedlemskap i föreningen. Detta betyder att en hel
familj kan vara medlemmar för 300kr/år. Vi vill pusha för familjemedlemskap så detta
innebär att vi blir fler samt även har betydelse för klubbförsäkringen.
Klubbförsäkringen innehåller bland annat en olycksfallsförsäkring för klubbens medlemmar.
Olycksfallsförsäkringen gäller inom klubbens område inklusive försäkrad klubbs normala
vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlemsklubben,
utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid tävling på annan plats. För fullständiga villkor se
www.svenskasjo.se
Självklart finns även individuellt medlemskap även kvar, 75kr/år för juniorer (upp till och med 19 år)
och 150kr/år för vuxna.

Segling, en av sporterna under SM veckan i Borås 2017
Under SM veckan i Borås 2017 kommer SM i Trissjolle seglas. Arrangör är Borås Segelsällskap
och Marks Kajak- och Segelklubb i samarbete med Svenska Trissjolleförbundet. Om du vill ha
mer information om anmälan, datum och aktiviteter före och under SM i Trissjolle så besök
Borås Segelsällskaps hemsida.
SM i Trissjolle hos våra grannar är en fin möjlighet att inte bra
vara med och segla utan även titta på tävlingarna som publik.
UKSS kommer som planeringen ser ut i skrivande stund att vara
med och erbjuda prova på segling under arrangemanget.

IdrottOnline – Är dina uppgifter korrekta?
UKSS hemsida utgör basen i hur information
förmedlas ut till medlemmarna.
Ibland skickas även kompletterande epostmeddelanden. Om du inte nås av e-post
från föreningen beror detta troligtvis på att
dina kontaktuppgifter behöver uppdateras.
Klicka på det lilla hänglåset högst upp till
höger på hemsidan och logga in. Där kan du sedan kontrollera dina uppgifter. Kan du inte
logga in, så skicka ett e-postmeddelande till ulrika.hillden@ulricehamn.se så får du ett nytt
lösenord.

Glädje, gemenskap och engagemang i vår ideella förening
UKSS är en helt ideell förening, vilket innebär att föreningen utgörs av sina medlemmar och den
verksamhet medlemmarna presterar, varken mer eller mindre. Helt ideella föreningar blir mer och
mer sällsynta i dagen samhälle, då många numera har anställda tränare och kanslipersonal. I UKSS är
det fortfarande så att Du som medlem samt ditt engagemang bygger och betyder allt för föreningen
och dess verksamhet. Vi har inga anställda tränare, coacher, webbansvariga mm. Att UKSS är en
stark, vital livskraftig förening beror helt av allas våra bidrag till föreningen. Som medlem är Du viktig
i föreningsarbetet.
Det finns mycket runt omkring seglingen. Vi har arbetsdagar då vi träffas och hjälps åt med bryggor
och båtar. Tillsammans kan vi ordna utflyktsseglingar och hajksegling. Vi kan planera in träningar där
vi kan öva på att vara funktionärer. Familjer kan agera fadderfamiljer åt nya familjer som börjar med
segling. Med gemensamma krafter kan vi ordna en familjedag med fika och segling. När vi är många
som hjälps åt blir det extra roligt och trevligt!

Arbetsdagar
Den 6-7 maj kl: 9.0015.00 pågår arbetsdagar
på UKSS. Välkommen att
vara med. På programmet
står att förbereda båtar
inför säsongen, vårstäda
tomten, arbeta med
bryggor mm. Tag på
varma oömma kläder! En
ytterligare arbetsdag är
inplanerad den 14 maj.
Mer om information om
denna dag kommer på
hemsidan.

Kontaktuppgifter
För mer information och
svar på dina frågor:
Leif Dahlberg
(ordförande)
leif.dahlberg@etac.com
tele:0371-587226
Karl-Åke Ragnarsson
(utbildning)
tele: 070-5871494
karl.ake@telia.com

