SEGELSÄLLSKAPET

VIKEN-ÄGIR
UDDEVALLA
ANSLUTET TILL SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET OCH VÄSTKUSTENS SEGLARFÖRBUND

Verksamhetsplan 2019
Övergripande
Styrelsen har möten och utvecklingsarbete löpande under året.
Vi behöver fortsätta föryngringen i verksamheten
Vi ska planera utbildning av ungdomsledare och tävlingsledare
Vi fortsätter utveckla samarbete med LjSS, kryssarklubben, Västkustens seglarförbund och
andra föreningar
Bohusracet och seglarläger är den ekonomiska basen för verksamheten
Juniorsektionen
Säkra kompetensen på alla ledare så att vi kan fortsätta vara en certifierad SSF seglarskola.
Säkerställa generationsskiftet på ledare till seglarlägren genom att utbilda nya ungdomsledare.
Fortsätta utveckla tränings- och tävlingssamarbetet med LjSS.
Ge de mer erfarna juniorerna extra träningstillfällen med fokus på tävling.
Uppmuntra juniorer att delta i Tera VM i Ljungskile i augusti 2019.
Fortsätta uppdateringen av jollar och utrustning.
Samarbeta med kommunen och andra aktörer för att kunna erbjuda sponsrade seglarläger till
barn och ungdomar och nå de som i vanliga fall inte kommer i kontakt med seglingssporten.
Jolleverksamhet
Stimulera äldre juniorer och seniorer att fortsätta segla och tävla tillsammans.
Kölbåtsaktiviteter
Utveckla kölbåtsaktiviteter och stimulera socialt umgänge
Aktiviteter för kölbåtssektionen
-Skapa större intresse och stämma av aktiviteter via Facebook
-Sociala aktiviteter i samband med kvällsseglingar, Rödöpokalen och andra kappseglingar
- Anordna vårkickoff
-Anordna en clinic för kölbåtar under en onsdagssegling med tips och teori om segeltrim
-Midsommarfirande på Kornö
-Gullholmenträff i mitten på september i samarbete med kryssarklubben
Kappseglingsverksamhet
Genomföra sanktionerade seglingar i SSVÄ:s regi
Planera utbildning av tävlingsledare
Aktiviteter för kappseglingssektionen
- Orust runt
- Pantaenius Bohusracet
- Uddevallaregattan
- Utbilda funktionärer

Postadress
Box 525
451 21 Uddevalla

Plusgiro
8455-8

Org. nr.
858500-1749

www.vikenagir.nu
info@vikenagir.se
0705567323

Klubbhus
Rödöstugan
0705567323

SEGELSÄLLSKAPET

VIKEN-ÄGIR
Intendentur:
Sköta och underhålla klubbens hus och material
Information
Upprätthålla och utveckla informationen till medlemmar i nyhetsbrev, på hemsida och på
Bohusracets hemsida.
Övrigt
Fortsätta att få fler medlemmar att aktivera sig i våra olika verksamheter och aktiviteter
Arbeta för att öka antalet medlemmar i klubben
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