Verksamhetsberättelse - 2018
Den stora händelsen under det gångna året var anläggandet av vår nya hamn på Beckholmen i
samarbete med Sjöskolan. Detta blev möjligt tack vare snabba insatser från ett antal av klubbens
medlemmar. Totalt satsade vi ca 800 000 SEK. Stort tack!
Som vanligt finns närmare beskrivningar av våra aktiviteter på hemsidan gsys.nu men här kommer en
summering.
Stockholm International Team Race gick som vanligt sista veckan i Maj med de vanliga deltagarna:
NYYC, RTYC, RYS, CSYC, KSSS och GSYS. Det är ett mäkta populärt arrangemang där alla vill komma
tillbaka. Många står på kö men vi har svårt att öka antalet deltagare på grund av geografin. Vinnare
blev RTYC
GSYS National Team Race seglades 6/10 med KSSS, SYK, Havsörnarna och GSYS som deltagare. I år
seglade vi på Ryssviken vattnet mellan vår hamn på Beckholmen och Valdemars udde. Mycket
praktiskt och nära även till efterföljande middag på Klubbarnas Klubb. Årets vinnare blev
Havsörnarna.
Big Boat Race seglades traditionsenligt helgen före midsommar. Vindarna var lätta och tävlingen fick
kortas med mål nära Lidingö på hemvägen. LIROS sponsrade en after sail och sedan vidtog fest i Stora
Sveasalen. Vinnare blev Stormtrooper följd av Ballad och Refanut.
Klubbseglingarna har bedrivits varje onsdag fram till midsommar och från mitten av augusti. Den nya
hamnen gav väsentligen enklare hantering och närhet till banan.
Micro Racing Våra radiostyrda båtar har fått ökad användning med tre klubbregattor och ett antal
privata och uthyrda evenemang. Att segla med vänner och sedan äta middag på Skroten eller
klubbarnas klubb har blivit mycket omtyckt.
J-80 flottan Våra båtar har använt till våra kappseglingar och klubbseglingar och har dessutom hyrts
ut till events och inbringar betydande bidrag till våra kostnader. Ett populärt event blev att segla till
Fjäderholmarna och sedan äta middag där. Båtarna behöver nu översyn och investeringar.
Funktionärer I början på december ordnades en middag för funktionärer. GSYS är mycket beroende
av frivilliga krafter vid tävlingar och båtvård och vi är lyckligt lottade att klubbandan finns. Många
anmälde sig vid middagen för hjälp under 2019 och det finns plats för fler. Intresserad? Anmäl dig på
vår hemsida gsys.nu under fliken GSYS.
Sjöskolan Hamnen på Beckholmen äger vi tillsammans med Sjöskolan. Dom bedriver kurser i
allahanda maritima kunskaper inklusive segling med våra J-80 båtar. Även navigation och diverse
certifikat. Som GSYS medlem har du 10% på seglarskolan och 15% på förarintyg/kustskeppare samt
fartygsbefäl klass Vlll. Utbudet hittar du på deras hemsida sjoskolan.se. Använd koden GSYS-medlem
Årsmöte 12/3 kl. 18:00 på Klubbarnas Klubb. Välkommen att anmäla dig på gsys.nu under fliken
GSYS.
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