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Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsens sammansättning under året framgår nedan.
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Styrelsen har under året haft 8 st styrelsemöten. Föreningens sektioner och projekt har hållit
separata möten. Styrelsen har i olika former bedrivit samarbete med LjSS, framförallt i
ungdomsverksamheten.
Medlemsantalet uppgår till ca 140 st betalande medlemmar vilket är en ökning jämfört med
föregående år.
Juniorverksamheten
Juniorverksamheten har under 2018 fortsatt att växa med fler aktiva juniorer. Säsongen
startade med vårrustning av jollarna i mitten av april och sjösättningen skedde sedan precis
innan valborg.
Lördagen den 21 april deltog SSVÄ´s juniorer i strandstädningen via organisationen Städa
Sverige. Ett bra tillfälle att få in pengar till verksamheten och samtidigt städa ”idrottsarenan”.
Den 6:e juni deltog SSVÄ´s med prova-på-segling på nationaldagsfirandet på Gustafsberg.
Under året har klubbens juniorer varit med i ett par artiklar i Bohusläningen.
Seglarläger
Seglarläger genomförts veckorna 25 till 28. Totalt var det 57st barn och ungdomar som
deltog. Med stöd från Uddevalla kommun i projektet ”Allas sommarlov” och SISU blev de
tre nybörjarveckorna 25, 27 och 28 gratis för alla deltagare. Detta gjorde att vi nådde många
unga som i vanliga fall inte kommer i kontakt med segling.
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Träning och tävling
Regelbunden träning har genomförts på torsdagar för alla och de mer erfarna juniorerna har
seglat på några onsdagar.
Samarbetet med LjSS har utvecklats under året och SSVÄ´s seglare har deltagit i ett antal
träningsdagar tillsammans med LjSS seglare.
För första gången på många år har också juniorer från SSVÄ varit iväg och tävlat. Hanna
Lindsta Gersér, Simon Hansen och Yusupha Gillerstedt deltog i Tera SM i Ljungskile i
augusti och Hanna deltog och i Harboe Cup / Dansk Seljunion Grandprix i Skælskør,
Danmark i slutet av augusti. Alla gjorde fina prestationer utifrån sina förutsättningar.
Från en sponsor har klubben fått flytvästar med klubblogga som använts på tävling, träning
och seglarläger.
Kölbåtar
Två informationsträffar om segelteknik och båtelektronik ihop med Kryssarklubben har
hållits i Rödöstugan.
Under vår och höst har 14 kvällsseglingar hållits och 2 kunde ej genomföras på grund av hårt
väder. Deltagarantalet har varit förhållandevis bra med som mest 10 båtar och med c:a 7 båtar
som medeltal över vår och höstserierna. Aftersail i klubbhuset efter seglingarna med kaffe
och smörgåsar har varit ett trevligt tillfälle för medlemmar att umgås. Tack till Leif Bäck som
arrangerat!
Midsommarträff på Kornö och höstträff på Gullholmen i samarbete med Kryssarklubben har
anordnats liksom tidigare år. Den kick-off som enligt verksamhetsplanen skulle hållas i maj
blev inte av.
Kappseglingar
Bohusracet var i år lyckat och uppskattat av deltagarna. I år deltog 135 båtar. Göran
Bäckström kommer att lämna över projektledarskapet för Bohusracet under kommande år.
Under året har Orust runt och Uddevallaregattan anordnats, dessa har haft lågt deltagande och
styrelsen för diskussioner om hur deltagandet ska ökas i framtiden. SSVÄ var i år värd för
SM i IF-båt, arrangemanget gick bra och var mycket uppskattat av deltagarna.
För att utbilda få fler kappseglingsledare i klubben har en kappseglingsledarutbildning nivå
grön hållits.
Under året har seglare från SSVÄ också deltagit i kappseglingar både inom jolle och kölbåt
alltifrån Liros-Cup-seglingar längs Bohuskusten till SM och NM inom olika klasser med
ibland goda placeringar.
Jollar
Jolleseglare fortsätter att segla ihop, tider bestäms mellan jolleseglare. Under våren gjordes
försök till tisdagsseglingar med god framförhållning men intresset var svalt för dessa. Under
hösten har en sprintraceserie i Laser hållits vilket varit uppskattat av de deltagande.
Under våren anordnades en provsegling av 505 vilken var uppskattad av de som deltog.
Medlemsinformation
Under året har nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna flera gånger för att informera om det
som är aktuellt i klubben. Nyhetsbrevutskicken planeras fortsätta under nästa verksamhetsår.
Båtar och huset
Flera båtar har införskaffats under året. Till juniorsektionen har 6 st flera begagnade RS Tera
köpts från Ljungskile SS och de är mycket uppskattade av juniorerna. En ny säkerhetsbåt har
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köpts in till klubben. Införskaffade båtar har delvis finansierats via SISU och kommer delvis
att nyttja beslutat bidrag från Thordénstiftelsen. Till klubbstugan har nya utemöbler skaffats
till verandan och 2 elelement bytts ut samt en ny luftvärmepump köpts in då den gamla
luftvärmepumpen gick sönder.
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