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Vindögat: Det har talats om en fyr på piren, blir
det en sektorsfyr?

Nya hamnen
Som ni säkert känner till byggs en ny hamn i samband med restaurangbygget vid Väsmanstranden.
Många undrar när det blir sjösättning och dags att
lägga till vid ny båtplats. Vindögat har intervjuat
Mats Norell, ordförande i Ludvika motorbåtsklubb.

Mats: Nej, det är tänkt som något som i första hand ska ge
stämning åt hamnen, kanske en liten Långe Jan på tre meter
med runtomlysande blinkande ljus. Detta är dock inget som
LMK lägger några pengar på i år, men rör för ledningar byggs
in i piren (Långe Jan är i det här fallet inte ordföranden i
LuSS, utan fyren på Ölands södra udde, reds anm).

Vindögat: Piren är ju nästan klar nu. Hur ser tidplanen ut
för hamnen?

Vindögat: Piren ska ju bli körbar. Kommer det att bli en
betongyta liknande den på pirarna i Rättviks hamn?

Mats: Nya bryggor och spiror levereras i maj under vecka 19.
Båtplatserna beräknas kunna vara klara ungefär vecka 21.
Sjösättningen blir som vanligt vid gamla piren i Lyviken. Där
kommer en brygga med två sektioner att vara kvar, för service
i samband med sjösättning m m, alltså inga permanenta båtplatser. Efter sjösättningen är det istället meningen att man kör
över till sin nya båtplats i Badhushamnen.

Mats: Det blir inget sådant i år. Piren måste sätta sig först. När
piren har satt sig färdigt kan diskuteras asfalt, betongplattor
eller vad man tycker är snyggt. Grävmaskinisten har gjort ett
mycket bra jobb med att pussla ihop stenar och trycka till
dem, så piren verkar mycket hållbar. Det blåsväder som nyligen har har varit, med stora vågor från nordväst, gav inga
skador. Mer material än beräknat gick åt till piren på grund av
mycket mull i fyllnadsmaterialet och mycket dy på bottnen.

Vindögat: Enligt en tidningsartikel är nya hamnen redan
fullbelagd, stämmer det?

Vindögat: Är det något mer du vill säga om hamnen?
Ja, bryggarbetslag håller på att organiseras. Det är ganska
mycket som behöver göras, så de som har båtplatser kommer
att kontaktas.

Mats: Vi har fått en del återbud. Just nu är 200 platser bokade.
Det blir max 204 platser i år. En stor och några normalstora/små är lediga. Det finns alltså möjlighet att ansöka om
båtplats.
Vindögat: Hur kommer platserna att fördelas med tanke på båttyp, storlek m m?
Mats: Båtstorlekar har varit avgörande. Båtplatserna varierar både i bredd och avstånd mellan bryggor. En del special-önskemål har även kunnat tillgodoses, annars har fördelningen varit slumpmässig.
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Ordföranden har ordet

fritidsförvaltningen, på samma sätt som Henrik Brus var anställd förra året.

Välkommen till en ny segelsäsong på vår härliga
sjö. Den här våren bjuder på en hel del nyheter.

Jan Anger och Vivi-Anne Karlsson åker på seglarinstruktörsutbildning på Vitsgarn under kristihimmelfärdshelgen.

Sedan många år har kölbåtarnas och jollarnas verksamheter
varit rätt åtskilda, speciellt efter att jolleseglarna lämnat Lyviken för att bli sambo med Paddlarklubben. Nu finns det flera
saker som bäddar för ett närmande igen:
1. Kölbåtarna flyttar sin hemmahamn till viken vid Ludvika
centrum, alltså närmare LPK.
2. Efter en nästan total make-over av styrelsen leds tävlingssektionen numera av två framstående jolleseglare. Programmet innehåller också tre seglingar som är öppna för
både kölbåtar och jollar
3. På initiativ från Runns Segelsällskap startar i år Dala Cup
i Matchracing för två- eller tre-personers besättningar i
likvärdiga kölbåtar eller större jollar. LuSS deltävling går
av stapeln den 4:e augusti.
Som nyvald ordförande ser jag fram emot en spännande sommar för seglingen på Väsman. Ungdomsseglingen är på stabil
uppgång och vuxenkurserna som blev en succé förra säsongen
kommer att drivas även i år, förhoppningsvis med nya fräscha
båtar.
Vi ses på sjön! /Jan Anger

Årets seglar-/ kanotskola
Det preliminära schemat ser ut så här:
Vecka 25, söndag till torsdag: Nybörjarkurs för ungdom
Vecka 26, måndag till fredag: Nybörjarkurs för vuxna
Vecka 27, måndag till fredag: Fortsättningskurs
Vecka 32, ”uppsamlingsheat” – kurs för dem som inte
kunde vara med vecka 25-27.
Lördag den 7 juli: Utflykt med kölbåtar (och jollar)
gemensam för alla kurserna
Även i år planerar vi för en kombinerad seglar- och kanotskola. Man får alltså både segla och paddla kanot på samtliga
kurser. Tidpunkt för kurserna (kl tre eller kl fem) är inte bestämd än eftersom vi ännu inte vet om vi kan anställa någon.
Första söndagen, den 17 juni, börjar dock nybörjarkursen kl
två.

Seglarskola (foto jan Anger)

Nybörjarkurs för vuxna succé även i år?
Förra årets initiativ från våra ungdomar; att arrangera en separat nybörjarkurs för vuxna, blev en dundersuccé! Kursen blev
snabbt fulltecknad. Ta chansen att anmäla någon i familjen
som vill pröva på jollesegling, eller behöver lära sig segla
överhuvudtaget. På vuxenkursen är även en kölbåt med varje
dag.

Jollesektionen

Vi planerar också för uppföljningsseglingar på måndagar och
torsdagar under resten av sommaren. Även detta blir i kombination med paddlarklubbens träningar. Måndagsseglingarna
innebär lite lättsammare segling, med utflykter och inte så
mycket undervisning. De som vill träna för att kappsegla
kommer att ges tillfälle till det på torsdagar. Alla uppföljningsseglingar ingår i priset för seglarskolan, även om man
bara går fortsättningskurs.

Hjälptränarcirkel
Fem ungdomar går nu vår ”hjälptränarcirkel”, för att bli seglarskoleassistenter vid nybörjarkurser. De är Victoria Lindqvist, Karin Nilsen, Marie-Louise Grummich, Arnav Jain och
Niklas Trogen. Niklas gick cirkeln förra året men är med även
i år för planeringen av seglarskolan, eftersom han kommer att
ha en viktig roll i den. Eventuellt kommer vi att kunna anställa
honom som seglarskolledare med bidrag från kultur- och
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Avgifter för seglarskola
Nybörjarkurs + fortsättningskurs

600 kr

Enbart fortsättningskurs

400 kr

Vuxenkurs + fortsättningskurs

900 kr

Enbart ”uppsamlingsheat”

400 kr

För att det ska räknas som seglarskola enligt Svenska seglarförbundet krävs att man går både nybörjar- och fortsättningskurs, men om man bara vill vara med den första veckan går
det också bra. I så fall kostar det 400 kr för barn och ungdom
och 600 kr för vuxna (över 19 år). I alla kurserna ingår kölbåtsutflykten och uppföljningsseglingar två gånger per vecka
under del av juli, augusti och september (avslutas när det blir
för mörkt och kallt) samt tillgång till paddlarklubbens lokaler
under seglarskolan och uppföljningen. I priset ingår även
medlemskap i LuSS och LPK för alla ungdomar. Vuxen deltagare får betala ett rabatterat medlemspris på 100 kr per
klubb och måste vara medlem i minst en av klubbarna. OBS,
avgifterna måste betalas i förskott, det är ett försäkringskrav.

Friluftsdag den 13 juni 2006 (foto Åsa Anger)
Även i år kommer LuSS att söka handslagsbidrag, denna gång
enligt ett så kallat båtköpsavtal med Dalarnas seglarförbund.

Mer information fås vid anmälan till Niklas Trogen, tfn
37135, 070-6437135, eller till Torkel Berg, 81556, 0706689458.
Spana även efter våra affischer!

Nyhet för i år: Kanot och segling för alla
Paddlarklubben återupptar i år pröva på-verksamheten ”kanot
för alla” på onsdagar. LuSS hänger på detta med segling för
alla samtidigt vid paddlarklubbens hus. För vuxna tar vi ut en
avgift, medan det blir gratis för barn. All verksamhet förutsätter ju att vi har ledare som kan ställa upp, men vi hoppas att
det ska ordna sig.

Från friluftsdagen den 13 juni 2006 (foto Åsa Anger)
Troligen förutsätter detta tvåmansjollar och att LuSS står för
hälften av kostnaden själv. LuSS kommer därför att låna
pengar till detta och sedan aktivt jobba med att söka bidrag
från ett stort antal fonder. Den båttyp som avses köpas heter
RS Feva. Förhoppningsvis kan den användas den 4/8 vid
Dalacup matchracing.

Handslaget
LuSS fick förra året bidrag från Dalarnas idrottsförbund till att
köpa en Terajolle, en modern enmansjolle för barn. Bidraget
förutsätter ett samarbete med skolorna. LuSS arrangerar därför bland annat idrottsdagar med segling.

Två tjejer slörar i frisk vind med en RS Feva (bild från Internet)
Torkel Berg
ungdomssektionen

Så här ser vår nya RS Tera ut (bild från Internet)
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Tävlingssektionen
Ludvika segelsällskaps seglingsprogram 2007
Programmet är preliminärt med reservation för eventuella ändringar, mer info och inbjudningar kommer att
finnas på LUSS hemsida och på anslagstavlan hamnen/hamnarna.
VäsmanCup Väsman
Lördag
v. 24
16-jun kl. 11.00
Runt
Väsman runt medsols. Start vid Skuthamn.
Gemensam start för både jollar och kölbåtar nåVäsman- Jolle Cup
Lördag
v. 26
30-jun kl. 11.00
Kryss och läns
gonstans på sjön. Vinden får avgöra.
Sollen runt. Två varv för kölbåtsseglarna och ett
Väsman- Jolle Cup
Lördag
v. 28
14-jul kl.11.00
Sollen runt
för jollarna.
Nyhet för i år. Start från de fasta bojarna vid skuVäsman- Jolle Cup
Lördag
v. 30
28-jul kl.11.00
Triangeln
tam. Se tävlingsinbjudan
Km Kölbåtar+Väsman
Lördag
v. 33
18-aug kl. 11.00
cup Kryss och läns
Klubbmästerskapet!
Väsman Cup Lövön
Lövön Runt på det gamla vanliga viset. Start vid
Lördag
v. 35
1-sep kl. 11.00
Runt
Skuthamn.
Väsman Cup Medalj- Årets sista tävling. After Sail på Restaurang Piren
Lördag
v. 37
15-sep kl. 11.00
racet
med prisutdelning.
Vid frågor kontakta Niklas Trogen 070-6437135 eller Henrik Brus 076-8962657
Tävlingssektionen tipsar:
Tävlingssektionen tipsar om att Dalarnas seglarklubbar i år ska
hålla en matchracingcup bestående av fyra deltävlingar. Ta
chansen och var med på denna cup som passar för både gammal som ung. Årets tävlingsprogram i LuSS är anpassat så att
det går att vara med på både Väsman Cup och Matchracingcupen. Programmet för Matchracingcupen följer:
6/6

Rättvik

Båttyp: Cb55

4/8

Ludvika

Båttyp: Eventuellt RS Feva eller
Mustang Jr

18/8

Falun

Båttyp: 606

1/9

Mora-final

Båttyp: ?

Jolle cup: En nyhet för i år. Cupen består av tre deltävlingar
varav två räknas. Precis 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. Det bör understrykas att tävlingen riktar sig till vana jolleseglare och att deltagande sker på
egen risk. Ett pris av något slag kommer att delas ut till vinnaren av cupen.
Tidtagning: Vi tar egen seglad tid som vanligt och även tid på
båt som kommer efter dig själv om det är möjlig och relevant
för placering.
Anmälningsplikt före start: Det är både trevligt och nödvändigt för tävlingsledningen att veta vem som deltar i tävlingen.
Det är dessutom det enda sättet att få information om eventuella banändringar m.m.
Flaggsignaler: För att tävlande båtar lättare ska se vilken banlängd och lystabell som gäller för respektive tävling så kommer
en startbåt visa aktuell flagg. Se inbjudan till respektive tävling.
Fockavdrag: Om tävlande båt som är klassad för genua avser
att endast använda sig av fock skall detta anmälas minst 96
timmar före tävling, för att man ska kunna tillgodoräkna sig
fockavdraget på 0,01 LYS-enheter.

Start i Lövön runt 2006 (foto Alfred Kuhn)

Spinnaker: Spinnaker får sättas utan anmälningsplikt innan
tävlingen. Dock måste det meddelas till tävlingsledningen om
spinnaker har använts eftersom att spinnakeravdraget på 0,03
LYS-enheter räknas bort i sådant fall.

Kompletteringar till seglingsprogrammet.
Väsman Cup: Väsman Cup är ett vandringspris tills någon
tagit tre inteckningar, då denne erövrar priset för alltid. Ambitionen är att genomföra sju deltävlingar där de fyra bästa resultaten räknas. 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.

Henrik Brus och Niklas Trogen
tävlingssektionen

Annons:

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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LuSS styrelse 2007
Ordförande

Jan Anger

V. ordförande, stugfogde och motorbåtsansvarig
Kassör

Bosse Häggström

e-mail

telefon hem
arbete
mobil
0240 – 198 91
78 30 33
073 – 041 30 33
073 - 999 06 86

adress

Plommonstigen 25
771 43 Ludvika

segling700

Bromsvägen 24
771 42 Ludvika

kathrine.lindqvist yahoo.se

Hjortrongården 14
771 40 Ludvika

sprallisa telia.com

Stigbergsgatan 3
771 43 Ludvika

Kathrine Lindqvist

0240-109 75
073-967 0967

Monika Storbacka

0240 - 148 29

Ungdomssektionsoch utbildningsansvarig, redaktör
Segeljolleansvarig

Torkel Berg

0240 – 815 56
070 – 668 94 58

Gästgivaregatan 6
771 53 Ludvika

Jakob Ollinen

0240 – 140 16
073 – 823 34 25

Skyttegatan 7
771 35 Ludvika

Ungdomsrepresentant

Arnav Jain

0240 – 122 46
070 – 653 34 13

Tävlingssektionen

Niklas Trogen

Sekreterare

Henrik Brus
Bidrags-, säkerhetsoch klubbsamverkansansvarig

Vivi-Anne
Karlsson

0240 – 371 35
070 – 643 71 35
0240 - 80948
076-8962657
070 – 621 23 31

MEDLEMSAVGIFTER 2007:
Juniorer (t.o.m. 19 år)
Seniorer
Familjer

arnav.jain2002 yahoo.co.in

niklas_trogen
brus_88

Dalagatan 6
771 32 Ludvika
Fridhemsvägen 19
771 94 Ludvika
Bergsmansggatan 31
771 35 Ludvika
Valhallavägen 27A
771 41 Ludvika

Titta även på Dalarnas Seglarförbunds hemsida (du hittar
den via LuSS) och Svenska Seglarförbundets
(www.ssf.se), där bland annat senaste LYS-tabellen finns.

100:300:500:-

Tillägg för båthyra m.m. hela sommaren
2007:
300:- per person
Observera att i båthyran ingår avgift för att utnyttja klubblokalens alla tillgångar såsom ombytesrum, dusch och
träningslokal med utrustning. Förhoppningsvis är duscharna klara till den här säsongen. Båthyra förutsätter att LuSS
ledare bedömer att man har kunskaper om sjömanskap,
sjömaning och sjövett.

LuSS PlusGironummer är 213 521–8.
V.v. betala snarast möjligt och innan du deltar i någon av
LuSS aktiviteter på sjön. Detta är viktigt för att föreningens försäkring skall gälla och är ett krav från Svenska
Seglarförbundet när det gäller våra tävlingar.
Om du betalar via Internet, ange:
• Namn,
• ”senior”, ”junior” eller ”familj”
• ”medlemsavgift” och/eller ”båthyra”,

LuSS hemsida
på Internet finner du på: http://welcome.to/luss
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Vindögat som e-post?
För att förenkla administrationen och spara
kopierings- och portokostnader försöker vi att
övergå till information via e-post och hemsida.
Om du i fortsättningen kan tänka dig att få Vindögat, tävlingsinbjudningar m.m. endast via epost var snäll och skicka ett e-postmeddelande
till redaktören (Torkel Berg) eller ordföranden
(Jan Anger). Du kommer då att få informationen
snabbare och med bilder i färg!

Annons:

Delfin och Rubinen (foto Jan Anger)
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