GSYS Verksamhetsplan 2020
Tävlingskommittén
Årets tävlingar
• 17 maj

VÅRCUPEN i teamracing (nyinstiftat) bara för GSYS medlemmar.

• 21–24 maj

STOCKHOLM INTERNATIONAL TEAM RACE REGATTA

• 12–13 juni

BIG BOAT RACE REGATTA

• 19 sept.

KM i teamracing

• 10 okt.

NATIONAL (NORDIC) TEAM RACE REGATTA

Klubbseglingskommittén
Vi fortsätter som 2019 med 2 teorikvällar på våren följt av sjösättning i början på april 2–4 april och
träning som startar efter påsk 22/4.
En kommitté för klubbseglingen har bildats med. Ysse Berntsson, Marc Scherlin, Anna Öhman samt
Peter Bergman
Vi hoppas få ihop nog med seglare för att kunna segla såväl tisdag som onsdag mellan 18:00-20:00
Träningen kommer att bestå av korta banor och lagsegling med 2 båtar per lag. Eventuellt kör vi
ibland Fleetrace eller lagsegling med 3 båtar per lag.
Ansvaret för träningen kommer att ligga på de olika besättningarna och kommittén. Vi letar efter en
bra tränare som kan tänka sig att vara tränare 1 kväll i veckan
Dessutom vill vi försöka lansera helg-clinic med en lördag på våren och en på hösten då seglare kan
köra en heldagsträning. Detta evenemang debiteras separat.
Vi kommer att behålla samma priser som förra året med reducerad kostnad för juniorer (<27år)
Förhoppningen är att när vi kommer till KM 2020 så skall nivån vara högre än förra året på samtliga
lag och att vi kan hitta ett team som representerar GSYS i NTR.

Micro sektionen
GSYS Microsektionen kommer under 2020 att genomföra planerade regattor men också ta hand om
ev. förfrågningar från Klubbarnas Klubb när de får in frågor om att segla DF95 som del av att hyra
Klubbarnas klubb. På sidan för bokning av Klubbarnas Klubb finns det som en klickruta
"Seglingsevenemang" tillsammans med J/80 segling med instruktör.
Årets tävlingar
• 3 april

Bataljen mot KSSS, SYK och Havsörnarna för att i 4-mannalag utröna vilken som är
Stockholms snabbast klubb. I alla fall i radiosegling.

•

12 juni

Träningssegling för alla intresserade klubbmedlemmar och gastar under fredagens
BBQ inför Big Boat Race lördagen den 13 juni.

•

5 sept.

Kräftkör på Navis med efterföljande kräftmiddag i Villa Kvikkjokk.

•

27 sept.

KM i GSYS Micro sektionen som seglas på Navis som har utmärkt seglingsplats för
radiosegling.

Båt o hamnkommittén
Under 2020 planeras inga större uppdateringar likt de vi gjort 2019. Fortlöpande förbättringar
kommer dock att genomföras för att materialet ska fortsätta hålla hög standard
Vi vill skifta fokus från att vara reparationer till att vara underhåll. Vi ser det som positivt att vårt
material slits men vill komma ifrån skador till följd av kollisioner, vårdslöshet eller dåliga förtöjningar
Under året bör vi börja projektera för införskaffandet av ny RIB inför säsongen 2021
Beroende på status/slitage på vår segelgarderob efter säsongen 2020 kan vi behöva beställa nya
segel till samtliga båtar
Samtlig löpande rigg på våra båtar kommer att behöva bytas ut framöver, troligtvis klarar vi säsongen
2020 alt byter vi ut den inför höstterminen. Detta möjliggörs tack vare sponsring av Liros
Under säsongen kommer vi att se över hur båtarna på bästa sätt ska ligga förtöjda för att undvika
skador på vår ”utsatta” brygga

Klubb kommittén
Klubbkommittén ansvarar för samordning och planering av klubbaktiviteter i samband med tävlingar
och evenemang som arrangeras inom klubben samt planerar och genomför fester, medlemsaftnar
och andra sociala aktiviteter för medlemmarna.
Året kommer att präglas av ett antal klubbaktiviteter och att få till våra regattamiddagar.
Anders önskar komplettera klubbkommittén med ytterligare en eller två personer som kan vara
behjälplig vid planering av våra event o regattamiddagar. Sugen på att vara med välkommen att höra
av dig på info@gsys.nu!

Informations kommittén
Informationskommitténs mål 2020 är att ge en enhetlig bild av klubbens varumärke och vad vi står
för, samt att våra medlemmar är uppdaterade på klubbens aktiviteter och har en lust att delta eller
bidra.
Det gör vi genom hemsidan www.gsys.nu, Instagram, Facebook-sidan, mailutskick samt Spond,
tillsammans med annat informationsarbete som pressinformation och mediahantering före, under
och efter alla evenemang och verksamheter.
Informationskommittén behöver inte alltid skapa eller äga all kommunikation men minst koordinera
de olika initiativen.
Under ansvaret ligger:

✓ Varumärke, grafiskt program, profilkläder, märken, föreningens hemsida och föreningens ITverksamhet
✓ Samordning av utgående information för samtliga klubbaktiviteter och medlemsutskick enligt
styrelsens anvisningar samt val av lämpliga kanaler och verktyg för detta.
✓ Medlemsregistret, under 2019 påbörjade vi ett byte till en ny plattform och det arbetet
fortsätter under 2020.
Vi önskar fler kommittémedlemmar, sugen på något av ovan är du välkommen!

Företagsevent o sponsorkommittén
Uthyrning av våra J/80
Diskussioner förs med Fjäderholmarna om fortsatt samarbete. Segla till Fjäderholmarna och ät
middag.
Vi arbetar med att få företag att hyra båtarna för kundträffar, teambuilding eller Kick-off. Förra året
blev det en stor framgång och vi hoppas att även i år attrahera många företag som vill utnyttja detta
förträffliga verktyg. Mer info på hemsidan
Sjöskolan kommer att fortsätta sin seglarskola med våra J/80. Medlemmar och deras familjer har
10% rabatt. Mer info på hemsidan.
Sedan har vi förhoppningar om att fler medlemmar vill hyra våra fina båtar för dagsegling, egen
träning eller under juli månad hyra båtarna för flera dagar eller veckovis. Mer info på hemsidan.

Sponsorer
GSYS har under ett flertal år sökt sponsorer av våra båtar. Ännu är vi inte i mål men ger självfallet
inte upp utan försöker söka olika vägar att hitta ett eller flera bolag som vill använda båtarna och
GSYS i sin marknadsföring. Båtarna syns verkligen på Stockholms inre vatten och är en utmärkt plats
att synas på i kombination med att för sitt företag eller kunder skapa intressanta, roliga och
spännande företagsevent.
Ett antal sponsorer är klara för året. Svenska Sjö klubbsponsor, Liros klubbsponsor och sponsor av
BBR samt Stockholm Stad och Soft Goat som sponsrar SITR. Vi söker även regatta- och
middagsvärdar.
Är du intresserad av att diskutera möjligheter att utnyttja GSYS som en del av din marknadsföring
och teambuilding mejla GSYS

Bolags kommittén
Klubben är delägare i två bolag Klubbarnas Klubb AB och Beckholmen Yacht Center AB
och inga förändringar är planerade. Vi följer respektive bolags utveckling som fortsatt ser bra ut.

Styrelsen

Sammanfattning av kalendern
Kalender
12

feb

Kick-off klubbseglingskväll

10

mars Årsmöte

11

mars Liros medlemsevent båtmässan

1

april Andra Kick-offen Klubbsegling

3

april Batalj med DF95

Xx

april Sjösättning

22

april Första Klubbsegling kvällen

17

maj

Vårcupen

21–24

maj

Stockholm International Team Race

12–13

juni

Big Boat Race

12

aug

Höststart Klubbsegling

5

aug

Kräftkör DF95

19

sept. Klubbmästerskap Lagsegling (Team Race)

27

sept. Klubbmästerskap DF95

10

okt.

National Team Race

16–18

okt.

Båtupptagning

8

dec. Tacksägelsemiddag

