GAMLA STANS YACHT SÄLLSKAP

GSYS Verksamhetsplan 2021
Här följer en översikt över de aktiviteter som styrelsen och respektive kommittee har planerat för klubbens verksamhet 2021. Ett ambitiöst program som vi
hoppas alla våra medlemmar skall gilla och delta i.

Tävlingskommittén J/80 – Ansvarig Tom Gross
Årets tävlingar
•
•
•
•
•
•
•

15 maj
27–30 maj
18–19 juni
1–3 juli
2 aug.
18 sept.
9 okt.

Vårcup Lagsegling
SITR (flyttad till 2022)
Big Boat Race
Midnight Invitational Team Race
Gamla Stans Vintage Invitational
Klubbmästerskap Lagsegling
GSYS National Team Race

Vårcupen var ny 2020 och fortsätter i år, bara för medlemmar.
SITR är vi tvungna att flytta pga. av pandemin till 2022
BIG BOAT RACE är nu inne på sitt 12:e år, en naturlig start på säsongen för de
stora båtarna.
Nytt för i år är Midnight Invitational Team Race – ett inofficiellt SM i lagsegling
som kommer att gå i Ryssviken.
En av höjdpunkter kan bli när vi seglar 12: or inne i stan. Tack vare att det är
12M Pre-World regatta i Sandhamn kommer vi att ha en unik möjlighet att
bjuda in företag eller kompisgäng att segla dessa mäktiga båtar inne i stan.

Klubbseglingskommittén Urban Sail – Ansvarig Peter Bergman
Vi fortsätter som 2020 med 2 regelkvällar på̊ våren följt av sjösättning i början
på̊ april.
Träningen startar i mitten på april.
Kommittén för klubbseglingen består av Ysse Berntsson, Marc Scherlin samt
Peter Bergman
Vi satsar på att få ihop nog med seglare för att kunna segla såväl tisdag som onsdag mellan 17:00-20:00. Vi håller öppet för att öka på med ytterligare kväll ifall
tillströmningen skulle bli tillräcklig men huvudplanen är att segla tisdagar och
onsdagar.
Träningen kommer att bestå̊ av korta banor och Lagsegling med 2 båtar per lag.
Eventuellt kör vi ibland Fleetrace eller Lagsegling med 2–3 båtar per lag.
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Ansvaret för träningen kommer att ligga på̊ de olika besättningarna och kommittén. Vi arbetar på att bygga en bank med tränare/domare för
kvällsträningarna samt att båtmek hjälper till som organisatör/båtförare/banläggare.
Dessutom vill vi försöka lansera helg-clinic med en lördag på̊ våren och en på̊
hösten då seglare kan köra en heldagsträning. Detta evenemang debiteras separat.
Vi kommer höja priserna lite från förra året då vi tycker det är motiverat med
tanke på bättre träningar och mer resurser. Vi fortsätter med reducerad kostnad för juniorer (<27år)
Förhoppningen är att när vi kommer till KM 2021 så skall nivån vara högre än
förra året på̊ samtliga lag och att vi kan hitta ett team som representerar GSYS i
NTR. Vi vill också med träningen på sikt bygga ett lag som kan delta internationellt för GSYS i 2K Lagsegling.

Micro sektionen DF95 – Ansvarig Michael Berlin
GSYS Microsektionen kommer under 2021 att genomföra 4 planerade regattor:
Program för 2021 (förutsatt att Covid-19 restriktioner inte ger hårdare begränsningar)

Årets seglingar
•
•

•
•

25/5 Träningssegling
18/6 Not so Big Boat Race, Träningssegling för anmälda. Efter det prova på segling för icke medlemmar. (pågår samtidigt som tune up (turn up?) middagen vid
Big Boat race).
19/8 Kräftköret,
12/9 KM

Microsektionen kommer att hyra ut båtar till medlemmar i Microsektionen för
de som bara vill ha lite kul eller delta i nationella rankingseglingar i DF 95. Samarbete med Klubbarnas klubb / Skroten fortsätter där man kan boka DF95 segling som event i samband med konferenser och fester mm.

Båt o hamnkommittén – Ansvarig Evelynn Brattström
Båtarna har under vintern reparerats och tagits tillbaka till ruta ett från ett underhållsperspektiv. Detta innebär reparation av plastskador, behandling av teaken samt bytt ut slitna trä delar och förstärkt båtskrov på valda delar mm. Även
segelgarderoben har uppdaterats med sex nya seglarställ. Dessa skall användas
främst under tävlingar för att kommande år även användas under träningar.
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Under året kommer båtarna kontinuerligt underhållas för att seglingen skall
upplevas positivt och att samtliga båtarna skall hålla samma standard. Vi kommer även undersöka behovet och införskaffandet av ny RIB och någon/några
nya J80 för att uppdatera båtflottan.
Löpande rigg på våra båtar kommer att behöva bytas ut framöver, troligtvis klarar vi säsongen 2021 alternativt byter vi ut inför höstterminen. Detta möjliggörs
tack vare sponsring av Liros.

Klubbkommittén – Ansvarig Anders Johnson
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 2021 är klubbkommitteen utvidgad för att möta det ”sociala” trycket och
ambitionen är att skapa ett antal klubbaktiviteter och att få till våra regattamiddagar i vanlig god anda med massor av mat och dryck.

Informationskommittén - Vakant
Informations kommitténs mål 2021 är att implementera den nya identiteten
(loggan) i allt vårt material, och att alla våra medlemmar skall känna sig väl informerade om klubbens aktiviteter.
Det gör vi genom hemsidan, 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, medlemsregister samt kommunikationen

Företagsevent - Ansvarig Henrik Grape
Uthyrning av våra J/80 och våra Microbåtar
Diskussioner förs med Fjäderholmarna om fortsatt samarbete. Segla/kappsegla till Fjäderholmarna och äta middag har varit ett bra koncept som vi vill behålla.

Vi kan även genomföra event med våra Micro båtar, passar utmärkt att kombinera med grillning, lunch/middag på Skroten eller bara något läskande i handen och bryggsnack.
Vi arbetar med att få företag att hyra båtarna för kundträffar, teambuilding eller Kickoff. 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 på̊ hemsidan
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Sjöskolan kommer att fortsätta sin seglarskola med våra J/80. Medlemmar och deras
familjer har 10% rabatt. Mer info på̊ 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 på̊ hemsidan.

Partners och Sponsorer – ansvarig Henrik Grape
GSYS söker löpande partners/sponsorer som på olika sätt är intresserade av att
engagera sig och bidra till att stärka vår verksamhet.
Klubben har en budget för klubbsponsorer där man hjälper klubben övergripande, och en budget för regatta sponsorer, man sponsrar specifika regattor
som SITR, BBR, etc.
För att skapa bättre förutsättningar för att nå vårt intäktsmål har vi utsett en
Sponsringsansvarig för att leda arbetet med våra klubbintäkter och en nystartad Sponsrings kommitté.
I kommittén kommer alla vi som ansvarar för intäkter till våra aktiviteter att
samverka och organisera sig för att utveckla ännu fler bra och långsiktiga partnersamarbeten. Att öka antalet företagsseglingar vilket ger ett fint bidrag in till
klubben kommer vara prioriterat för klubbintäkterna och vi kommer även att
verka för att exponera fler sponsorer på exempelvis våra fina båtar och kring
verksamheten i hamnen och på webben.
VI har redan en superfin plattform med information om tex våra företagsseglingar här och vi är förstås otroligt tacksamma om vi alla kan hjälpas åt med att
pusha för företagsseglingarna och dess unika eventform.
Om ni är intresserade av att veta mer eller vet någon som kan vara intresserad
välkomna att kontakta Henrik Grape – tack!

Bolagskommittén – ansvarig Styrelsen
Klubben är delägare i två̊ bolag Klubbarnas Klubb AB och Beckholmen Yacht
Center AB
och inga förändringar är planerade. Vi följer respektive bolags utveckling som
fortsatt ser bra ut.

På hemsidan är du alltid uppdaterad och ladda ner Spond så ser du vilka aktiviteter som rullar just nu!!
Vi hoppas på en fantastisk säsong 2021 och att vi alla kan ses ofta, segla mycket
och ha trevligt!!
Styrelsen
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