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1.

Seglingssektionen

Seglarskola
Ansvar, omfattning och uppgifter
Seglarskolan är en del av ungdomssektionen. Seglarskolans ledare är
ansvarig för marknadsföring, planering av skolverksamheten samt rekrytering
av kursledare och instruktörer.
Seglarskolans uppgift är att lära barn, ungdomar och vuxna att segla samt att
utveckla seglare. I denna lärande uppgift ingår att vara ett socialt föredöme
och skapa en miljö där gott kamratskap främjas.
Seglarskolan utgör basen för rekrytering av nya seglare till klubben.
Seglarskolan erbjuder aktiva seglande ungdomar sommararbete med
kostnadsersättningar fastställda av klubbstyrelsen.
En förutsättning för att ungdomarna skall satsa på segling är att det finns
utbildade tränare och instruktörer och planlagda aktiviteter för såväl
seglarskola, träning, kappsegling och andra arrangemang. För att skapa
samhörighet skall det finnas en ”föräldrapolitik” som tydlig visar vilka
förväntningarna är från klubben sida.

Aktiviteter
Seglarskolan bedrivs under sommaren uppdelat på veckolånga kurser.
Antalet kurser och vilka båtar som seglas beror på elevunderlaget.
Som komplement till seglarskolan ordnar ungdomssektionen också
seglingsträning på kvällstid under sen vår till tidig höst, för att behålla och
vidareutveckla de som har gått i seglarskolan.

Resurser
Seglarskolans ledare utses av ungdomssektionen.
Instruktörer rekryteras från aktiva seglare bland jolleungdomarna.
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Seglingssektionen

Hyra båt
Regler för att hyra segelbåt Monark 44
1. Bokning görs på avsedd lista i klubbstugan.
2. Avgiften enligt föreningens avgiftslista erläggs till hamnkapten i
förskott.
3. Båten och utrustning skall lämnas tillbaka i det skick den mottogs.
4. Båten skall lämnas tillbaka i tid.
5. Gott sjömanskap skall tillämpas, d.v.s. att båten skall framföras på ett
säkert sätt inom hamnområdet så att inga andra båtar skadas. Det
innebär för de flesta att båten skall paddlas ut och in ur hamnen innan
segel hissas.
6. Eventuell skada skall meddelas hamnkapten omgående.

Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
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Pass 1
9:00 -16:00
9:00 -16:00
9:00 -16:00
9:00 -16:00
9:00 -16:00
9:00 -16:00
9:00 -16:00
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Pass 2
17:00 – 21:00
Ungdomssektionen
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
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Seglingssektionen

Ungdomsvänliga klubben
gggg

4.

Tävlingsfunktionen
Funktionens ansvar och omfattning
Funktionen ansvarar för Lövstavikens Båtförenings årliga
tävlingsprogram.
Funktionen skall ge egna seglare möjlighet att tävla mot ”externa”
konkurrenter på hemmaplan.
Funktionens skall bidra till en positiv bild av Lövstavikens Båtförening.

Funktionen arbete
Funktionen leds av funktionsansvarig och vars uppgift är planera och
genomföra tävlingsarrangemangen under seglingssäsongen.

Dessa är:
1. ”Onsdagssegling” arrangerat av LÖBF
2. Klubbmästerskap
3. Jollemästerskap
För tävlingar enligt ovan upprättas vid varje tillfälle en tillfällig organisation
bemannad med medlemmar och nödvändiga externa resurser för
planering och genomförande av tävlingen.
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