VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Styrelsen för Lysekils Segelsällskap Gullmar avger härmed denna verksamhetsberättelse
för tiden 2020-01-01 till 2020-12-31.
Styrelsen har haft nedanstående ledamöter under verksamhetsåret:
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Sekreterare:
Kassör:
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Olof Österberg
Tony Thomasson
Lars-Martin Arendal
Bengt Swahnberg
Tony Thomasson
Stefan Karlsson
Lars Gabrielsson
Hans Nilsson
Richard Bergman
Per Möllborg

Suppl Intendent:

William Govik

Revisorer:

Bengt Ingemansson
Richard Fornum

Valberedning: Läjf Lind (sammankallande)
Jan Olsson
Gert- Ove Forsberg
Kanslist:

Barbro Ahlrot-Karlsson
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STYRELSEN
Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Till följd av
pandemin har mötestillfällena minskats och kommunikation via digitala media ersatt.
Årsmöte har hållits enligt stadgarna. Höstmötet ställdes in.
VÄSKUSTENS SEGLARFÖRBUND (VKSF)
LSSG har inte varit representerat på VKSF:s årsmöte.
SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET (SSF)
LSSG har inte varit representerad på SSF:s årsmöte.
KANSLI
LSSG:s kansli har under året bemannats av Barbro Ahlrot-Karlsson, som arbetar 10
tim/vecka.

KLUBBHUS
Klubbhuset nyttjas normala år för interna möten och kurser/utbildningar. Klubbhuset är
också populärt att hyra för konferenser, möten, fester o.likn. men som en följd av
pandemin har nästan ingen uthyrning förekommit.
Seglarklubben LL , LSSG:s Damsektion och Flottans män nyttjar normala år vårt
klubbhus, men även dessa aktiviteter har uteblivit.

2020 ÅRS LÅNGFÄRDSSEGLARE & ÅRETS SEGLARTJEJ
Ingen långfärdsseglare har utsetts till följd av pandemin.
Inte heller i år har tråkigt nog inte något pris kunnat delas ut till Årets seglartjej.

ANTAL MEDLEMMAR
Senaste rapporten till Svenska Seglarförbundet visar på totalt 282 medlemmar, varav
192 är män och 90 kvinnor. 42 män/pojkar och 32 kvinnor/flickor är under 20 år.
Medlemsantalet ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
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JUNIORSEKTIONEN
Under seglingssäsongen 2020 har juniorsektionen haft 23 deltagare där några av dem
deltagit sporadiskt och ett flertal deltagit vid i princip varje träningstillfälle. Några tidigare
deltagare har hoppat av och nya har tillkommit. En grundstomme finns kvar sedan flera
säsonger.
Gruppens yngsta deltagare är född -12. Den äldsta som deltagit under säsongen är
födda -03. Majoriteten av deltagarna är mellan 9 och 17 år. Ett krav för att få delta är
simkunnighet.
Klubben äger i nuläget 14 optimister, 4 båtar av typen Feva och 3 Laser. Laserjollarna
anskaffades 2 st 2019 och den tredje av de sistnämnda anskaffades inför säsongen -20
och har varit till stor glädje för vår något mer rutinerade seglare i gruppen.
Klubben har sedan tidigare följebåtar i form av en ribbåt och en öppen plastbåt med
utombordare. Inför säsongen 2020 införskaffades ytterligare två begagnade följebåtar av
typen Örnvik 540. Dessa är mycket rejäla och bäriga och lämpar sig således väl för
seglarskolans verksamhet.
Träningsgruppen genomförde 10 träningstillfällen under säsongen, fördelat på fem
tillfällen under våren och fem på hösten. Vid samtliga tillfällen har vi kunnat genomföra
seglingar även om vinden gjort att vi tvingats leta lä vid något tillfälle.
Säsongen avslutades sedvanligt med Spökpokalen (se nedan) och korvgrillning på
bryggan efter tävlingen vid Släggö. Vinnare detta år var Hugo Sandstedt.
Ledare för gruppen under säsongen 2020 har varit Henrik Sandstedt och Lars
Gabrielsson.
Ida Gabrielsson som bedrivit sommarseglarskolan var med och höll lite i tre
träningstillfällen på hösten samt Alma Hellsman var även med och seglade tvåmansjollar
tillsammans med de yngre deltagarna
Magnus Heimerson och Richard Fornum har varit med vid ett flertal tillfällen och stöttat
och hjälpt till vid träningar samt några föräldrar har funnits med på bryggan.
Även seniorseglare som Janne Ohlsson och Roland Fornum har ställt upp på bryggan
samt kört följebåt och varit till stor hjälp under segelträningarna.

Tävlingar jolle och längre seglingar
Hampus Andersson, född 05, gick 2020 över från att tävla och segla optimist till Laser
Radial och många tävlingar blev tyvärr inställda, dock var Hampus med på 4
improviserade Liros regattor i Ljungskile, Hovenäset, Bohus Malmön och Fjällbacka.
Ida Gabrielsson, född 03, seglade två härliga resor med segelfartyget Gunilla under
2020 och med Seglande Gymnasieskolan - från Malaga i Spanien över Atlanten till
Grenada i Västindien med stopp vid Grand Canaria, Kap Verde och upp till
Dominikanska Republiken och med avslut i Miami i USA.
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Andra resan gick i mitten av september från Öckerö till Tarragona i Spanien med stopp i
Lübeck, Cherburg, över Biscaya till La Coruna, ett stopp i Lissabon och med hårda
vindar, 14 knop för segel förbi Gibraltar och vidare upp mot Tarragona nära Barcelona.
Dessa två resor bjöd på förutom mycket skolarbete - härlig segling, värme och besök av
valar o delfiner plus många upplevelser med natur, historia och andra kulturer.
Sommarseglarskola 2020
Ida Gabrielsson var också den drivande av ungdomarna som bedrev
sommarseglarskolan 2020 i LSSG. Med ett ekonomiskt stöd och hjälp från föreningen LL
så genomfördes också 4 seglarskoleveckor i Lysekil. Veckorna 24, 25, 26 och 32 hölls
med sammanlagt omkring 80 barn. Medtränare från GKSS var Klara Kinnerfors i två
veckor samt Alma Hellsman från Stockholm de andra två veckorna. Hjälptränare har varit
Nora Åkesson och Jesper Gabrielsson från LSSG.
Seglarskoleveckorna inleddes med hårda vindar och några dagar tränades det med
stormsegel och något pass utfördes i mer skyddade vatten vid Fiskebäckskil. Övriga tre
veckor var vädret varmt och soligt med lugna vindar. Varje vecka avslutades med lite
tävlingar, pris och diplomutdelning samt korvgrillning. Seglarskoleveckorna har varit
mycket uppskattade och många vill komma tillbaka och har också anmält sig till nästa
sommar.
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Spökpokalen
I slutet av september genomförs varje år optimistkappseglingen Spökpokalen.
Säsongen 2016 genomfördes Spökpokalen senast på den bana vi anser vara ordinarie
bana. På den sker start vid Släggö, med segling genom Stångholmesund, runt
Stångholmen och tillbaka till start/mållinjen vid Släggö.
Säsongen 2017 gjorde friska frånlandsvindar att vi valde att lägga en bana i lä av Grötö
med start och mål vid fiskhamnens inlopp.
2018 blåste det så pass kraftigt att vi valde en alternativ segling i form av ett match race
med bojar att runda i gästhamnsområdet i Havsbadet.
Under säsongen -19 hade vi återigen frisk nordostlig vind på seglingsdagen den 24/9 och
vi landade i att det bästa alternativet, för att så många som möjligt skulle kunna
genomföra seglingen, var att återigen starta vid fiskhamnen. Kappseglingen fick start och
mål där med segling runt holmen Tova. Seglingen medförde en tuff gipp runt vid rundning
av holmen, men samtliga deltagande 14 seglare tog sig tillbaka över mållinjen stolta över
att ha genomfört seglingen. Kappseglingen följdes av prisutdelning i klubbhuset och
därefter pizza till både deltagare, ledare och de föräldrar som var på plats.
2020 var det soligt med lugna vindar, så tävling utfördes utanför hamninloppet vid
Havsbadet med en kryssbana efter bojar. Tävlingen avslutades med prisutdelning och
korvgrillning tillsammans på bryggan.

SEGLINGAR 2020
Om kappseglingsåret 2020 finns det inte så mycket att orda om, vilket naturligtvis inte
skiljer sig från all annan idrottsverksamhet med allt från inställda korpträningar till ett
inställt OS, och för vår del ett inställt LWM. Det lite sjuka i sammanhanget är att vi inom
kappsegling naturligtvis har en signal för detta, vi skickar upp flagga N över flagga A och
skjuter tre skott och allt över för denna gång. Helt utan verksamhet var vi dock inte utan
med anpassningar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer genomfördes två
Lysekils regattor i SRS, allt utomhus och inga sociala aktiviteter runt regattorna, så det
gick det bra.
Lysekilsregattan, 13-14 juni
Totalt 12 båtar anmälde sig för att kappsegla i dagar två utanför Lysekil. Under lördagen
seglades den traditionella banan runt Brofjorden angöring och snabbast runt på beräknad
tid var Lars Niklasson SSVÄ i sin optimerade Dominant 95:a, tätt följd av Richard
Bergman LSSG i sin ”kolsvarta” Finnflyer 36:a. Under lördagen friskade det i ordentligt så
flera deltagare valde att följa seglingarna från Släggö. Dagen därpå byte de båda
placering på in-port banan och med det tog Richard hem den sammanlagda regattan. På
tredje plats stack Bosse Callenberg LSSG fram näsan på sin X302:a, som alltid vill vara
långt framme i resultatlistan
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Lysekils race, 11 juli
Hela 13 båtar anmälde sig för att kappsegla under den extra insatta regattan. Vad som
var roligt var att hela 4 CB 66:or deltog så de kunde mäta sig direkt mot varandra.
Toppstriden stod återigen mellan Richard Bergman och Lars Niklasson, där Richard drog
det längsta strået. Leif Johansson i en Carrera Helsman tryckte sig sedan emellan dessa
två och innan tre CB 66:or krigade sinns emellan. Fredrik Hansson LESS blev den som
vann strid mellan CB 66:or.
Lysekil Race 13/6
Plats

Rorsman

Klubb

Båt

Segelnr

1

Lars Niklasson

SSVÄ

Dominant 95

SWE 23

2

Richard Bergman

LSSG

Finnflyer 36

SWE 712

3

Bosse Callenberg

LSSG

X302

SWE 10588

4

Martin Tommysson

VSS

Luffe 37

SWE 126

5

Gunnar Höglind

LSSG

Melges 24

SWE 172

6

Anders Brunström

LSSG

Arcona 340

SWE 1

7

Sonny Bergman

SSVÄ

Arcona 340

SWE 27

DNF

Karl Ehrenstedt

HKSS

Express

SWE 533

DNF

Mikael Wennergren

Skaftö
båtklubb

Corsair 28R

SWE 191

DNS

Richard Fornum

LSSG

Bavaria Match 38

SWE 10773

DNS

Andreas Samuelsson

SSVÄ

Elliot Tourer

SWE 1

In-Port Lysekil 14/6
Plats

Rorsman

Klubb

Båt

Segelnr

1

Richard Bergman

LSSG

Finnflyer 36

SWE 712

2

Lars Niklasson

SSVÄ

Dominant 95

SWE 23

3

Richard Fornum

LSSG

Bavaria Match 38

SWE 10773

4

Bosse Callenberg

LSSG

X302

SWE 10588

5

Martin Tommysson

VSS

Luffe 37

SWE 126

6

Gunnar Höglind

LSSG

Melges 24

SWE 172

7

Anders Brunström

LSSG

Arcona 340

SWE 1

8

Eva Möllborg

LSSG

mF-båt

-
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Lysekil Race 11/7
Plats

Rorsman

Klubb

Båt

Segelnr

1

Richard Bergman

LSSG

Finnflyer 36

SWE 712

2

Lars Niklasson

SSVÄ

Dominant 95

SWE 23

3

Leif Johansson

VÄSS

Carrera Helsman

SWE 76

4

Fredrik Hansson

LESS

CB 66

SWE 68

5

Göran Johansson

SSVÄ

CB 66

SWE 45

6

Bosse Callenberg

LSSG

CB 66

SWE 51

7

Richard Fornum

LSSG

Bavaria Match 38

SWE 10773

8

Jerker Apell

SSW

Cumulus

SWE 270

9

Torbjörn Johansson

LSSG

CB 66

SWE 166

10

Peter Szamer

SSVÄ

Kustkryssare

-

11

Gunnar Höglind

LSSG

Melges 24

SWE 172

12

Martin Tommysson

VSS

Luffe 37

SWE 126

13

Sonny Bergman

SSVÄ

Arcona 340

SWE 27

14

Mats Norman

SSVÄ

mF-båt

SWE 4

2020 Lysekil Womens Match
Under denna rubrik har vi med stolthet under många år redovisat hur vårt största
seglingsarrangemang genomförts. För så oändligt många sporter har pandemin medfört
inställda arrangemang. Så även för LWM. Relativt tidigt på våren insåg tävlingsledningen
att segeltävlingen inte skulle kunna genomföras på ett säkert sätt då arrangemanget är
så stort och väldigt många människor är inblandade.
Rent seglingsmässigt väldigt tråkigt och ekonomiskt ett jättestort tapp för segelsällskapet.
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INTENDENTUREN
Inga större renoveringar har gjorts under året. Två fasader målades. En ny ljudanläggning har installerats i klubbhuset med fantastsikt ljud.
UTHYRNING AV KLUBBHUSET
Uthyrning av klubbhuset har nästan helt uteblivit till följd av pandemin, vilket avsevärt
minskat intäkterna.
KLUBBMÄSTERI
Under året har det inte arrangerats några aktiviteter, förutom en träff utomhus för LWMfunktionärer. Ett uppskattat initiativ från klubbmästaren för att behålla kontakterna.
UTBILDNING
Enda utbildningsinsatsen är Ida Gabrielssons ledarutbildning. Inga speciella utbildningsinsatser i övrigt.
DAMSEKTIONEN
Damsektionen har under året inte kunnat ha sina traditionella bridgekvällar till p.g.a.
pandemin.

SEGLARKLUBBEN LL
Seglarklubben LL, som är vår stödförening, har normalt sin verksamhet i vårt klubbhus.,
men p.g.a. pandemin har deras verksamhet varit pausad. LL har under många år
bidragit med ekonomiska medel av betydelsefull omfattning. Så även 2020 då LL:s
bidrag till sommarseglarskolan var helt avgörande för genomförandet. Stödföreningens
insatser är oerhört värdefulla och LSSG är mycket tacksamma för deras arbete. LSSG
hoppas på en fortsatt god samverkan.
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EKONOMI
För att tydliggöra föreningens ekonomiska aktiviteter finns åtta kostnadsställen där
intäkter och utgifter redovisas. Det ekonomiska resultatet av verksamhetsåret 2020 i
sammandrag redovisas nedan i tabellform tillsammans med föregående år som
jämförelse.
Kostnadsställe
1.LWM
2. Kappsegling
3. Junior
4. Indendentur
5. Klubbmästeri
6. Utbildning
7. Båtar
8. Gemensamt

2020
0
4 823
53 398
- 44 301
0
- 1 000
- 77 973
- 15 490

2019
113 648
- 1 890
16 769
- 5 437
0
0
- 40 354
- 8 535

2018
2017
108 374 102 433
3 286
- 3 179
6 021
42 778
- 91 465
- 1 016
0
0
0
- 3 400
- 115 723 19 583
- 51 767 - 106 568

2016
120 091
0
34 093
- 21 606
0
0
-51 934
- 87 540

2015
63 774
3 103
24 090
- 86 459
- 688
-2 200
-46 690
-50 387

Resultat

-80 544

74 199

- 141 274

- 11 257

5 318

50 631

Som framgår av tabellen ovan redovisar föreningen ett resultat på – 80.544 kr. Den
största orsaken till det negativa resultatet är uteblivet LWM pga coronapandemin.
Nämnbara avvikelser jfr 2019:
Juniorverksamheten har ökat kraftigt tack vare sommarseglarskolorna och i samband
med dessa det fina bidrag vi fått från Seglarklubben LL om 55.000 kr.
Ett stort tack för det.
Intendenturen (i princip klubbhuset) visar en större förlust. Det är en följd av betydligt
lägre uthyrning pga coronapandemin, ca 31.000 kr jfr ca 104.000 kr 2019. Men också
att vi investerat i ny ljudanläggning om ca 15.000 kr och en resultattavla drygt 3.000 kr.
2018 gjorde vi stora renoveringar/reparationer som direktbokfördes.
Båtar visar betydligt större underskott. Detta beror mest på att under jämförelseåret
2019 erhöll vi försäkringsersättningar för 2 skadade båtar på drygt 40.0000 kr. Under
2018 korrigerades också en felbokföring om 75 000 kr vilket är förklaringen till det stora
underskottet detta år.
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Under rubriken Gemensamt ingår en pluspost på 35.000, ett bidrag från bolaget Jonika.
Årets avskrivningar uppgår till 66.597 kr (72.302 kr förra året) och fördelas enligt nedan:
Klubbhus (4)
9 802 kr
Inventarier (4)
0 kr
Båtar (7)
56 795 kr
LWM
Eftersom LWM inte kunde genomföras pga coronapandemin blev det inga intäkter
Kappsegling
Årets resultat är bättre än föregående år mest beroende på i stort sett inga kostnader.
Dock är det förhållandevis små belopp i föreningens hela verksamhet.
Under året har Lysekilsregattan (Lysekil Race) arrangerats.
Junior
Juniorverksamheten består av seglarskola och lägerverksamhet. Under 2020 har vi,
förutom vår- och höstseglarskolor, även arrangerat sommarseglarskolor. Det har varit
mycket uppskattat och vi tackar framför allt Ida Gabrielsson och hennes kollegor som
hållit i det hela. Och tidigare nämnda Seglarklubben LL för stort ekonomiskt bidrag.
Intendentur
Intendentur inbegriper intäkter för uthyrning av klubbhus samt kostnader för klubbhus,
förråd, starttribun och inventarier. Uthyrningen har under året medfört kraftigt minskade
intäkter pga coronapandemin. Och att vi investerat i ny ljudanläggning på ca 15.000 kr.
2018 års stora underskott förklaras till största delen av investering i nytt kök i klubbhuset
för c:a 70.000 kr och en toalett.
Klubbmästeri
Klubbmästeriet har återigen hanterat sina kostnader med ett nollresultat vilket klubben
tackar klubbmästaren för.
Utbildning
Kostnaden avser utbildningen för vår seglingsledare Ida Gabrielsson.
Båtar
Under detta kostnadsställe redovisas ett betydligt högre underskott jfr föregående år.
Det förklaras dels av försäkringsersättningar om drygt 40.000 kr år 2019 avseende 2 st
skadade båtar, och dels av korrigeringen om 75.000 kr i 2018 års resultat. Den
korrigeringen avser bidraget från Thordén-stiftelsen från 2017.
2017 skrev vi såhär: Föreningen ansökte och lyckades få ett stort bidrag (75 000 kr)
från Thorde’nstiftelsen för ny jollebrygga. Den gamla var sliten och uttjänt. Kostnaderna
för byggandet av jollebryggan uppgick totalt till 85 855 kr så bidraget täckte nästan hela
kostnaden och alla är väldigt nöjda, stort Tack till Thorde’nstiftelsen!
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För drift och underhåll av föreningens båtar redovisas en kostnadsbild som är stabil
över de senaste åren. Under året har vi köpt in 1 st Laserjolle.
Avskrivningarna för båtarna uppgick till 56 795 kr (förra året 59 350 kr).

Gemensamt
Gemensamt innefattar bland annat medlemsavgifter, bidrag, ev gåvor, samt kostnader
hänförliga till föreningens bemannade kansli.
Medlemsavgifterna, där avgiften varit oförändrad sedan flera år, har inbringat 45 900 kr,
vilket är något lägre än 2019 (52 650) kr).
Kostnadsstället har ett större underskott jämfört med föregående år. Och då har vi ändå
fått ett statligt stöd pga coronapandemin om 32.000 kr. 2018 års lilla underskott
förklaras främst av ett bidrag från Jonika AB om 35.000 kr.
Övriga kostnader under denna rubrik ligger i ungefärlig nivå med föregående år.

2021-02-07
Bengt Swahnberg
Kassör
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SLUTORD
Styrelsen kan efter ett väldigt stympat verksamhetsår konstatera att trots coronapandemin har juniorverksamheten fått en mycket glädjande utveckling. Detta främst
beroende på sommarseglarskolan som verkligen varit uppskattad. Ida Gabrielsson och
hennes kollegor har på ett mycket förtjänstfullt sätt genomfört detta. Fler intresserade
barn och ungdomar än på många år har deltagit i verksamheten. Förhoppningsvis kan
seglingsintresset hos ungdomarna bibehållas så att segelsporten kan utvecklas i Lysekil.
Juniorverksamheten är omöjlig att bedriva utan föräldramedverkan. Här hoppas och tror
styrelsen att ytterligare entusiastiska föräldrar ställer upp för att öka aktiviteterna för våra
ungdomar. Utan juniorer tynar segelsporten bort och det vore i sanningens namn tråkigt.
Det nya upplägget av Lysekil Race, Lysekilsregattan, som introducerades 2018
genomfördes om än i ett stympat format då inga sociala arrangemang kunde bedrivas.
Den stora besvikelsen är naturligtvis att LWM inte kunde genomföras, som lämnat ett
stort tomrum i sällskapets verksamhet.
Styrelsen för Lysekils Segelsällskap Gullmar vill som avslutning tacka alla som på något
sätt hjälpt oss i vårt arbete. Det är omöjligt att driva en förening utan ideella krafter som
lägger ner tid och arbete och som därmed bidrar till att driva runt verksamheten. Alla
funktionärer vid seglarskolorna och under våra kappseglingar är av oumbärlig nytta för
föreningen. Därtill medlemmarnas arbete med sällskapets alla båtar vår och höst.

Lysekil 2021-03-20
Lysekils Segelsällskap Gullmar
Ordförande:

Olof Österberg

Vice ordförande:

Tony Thomasson

Sekreterare:

Lars-Martin Arendal

Kassör:

Bengt Swahnberg

Klubbmästare:

Tony Thomasson

Seglingsledare:

Hans Nilsson

Intendent:

Stefan Karlsson

Suppl Intendent:

William Govik

Juniorledare:

Lars Gabrielsson

Utbildningsledare:

Richard Bergman

Ledamot:

Per Möllborg
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