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Verksamhetsberättelse i sammandrag
Följande är ett sammandrag av de mer detaljerade verksamhetsberättelser som respektive sektion
inom LjSS skriver varje år. Våra sektioner är; Jollesektionen, Tävlingssektionen, Trucksektionen,
Slip-& materielsektionen, Klubbhussektionen, Kölbåtssektionen, Utbildningssektionen och
Klubbmästerisektionen.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft nio ordinarie styrelsemöten inklusive
konstituerande möte. Klubben har 303 medlemmar, varav 156 juniorer och 147 seniorer. Cecilia
Ahnlund har varit webbansvarig.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter och suppleanter:
Ordförande: Per-Åke Berg
Sekreterare: Helena Barne
Kassör:
Per Berndtsson
Ledamöter (sektionsordförande)
Jolle:
Björn Wärnberg
Kölbåt:
Lars Wingqvist
Klubbhus: Martin Robertsson
Klubbmästeri: Björn-Axel Johansson
Suppleanter:
Lars-Åke Andersson
Jan Nilsson

Slip- och materiel: Matz Brown
Truck:
Hans Widerberg
Tävling:
Stellan Nilsson
Utbildning: Hans Ohlsson

Malin Nicklasson
Susanne Hollertz

Valberedning:
Mårten Palm (sammankallande)
Pontus Dahlenborg

Lars Brown

Revisorer:
Ulla Bernhage
Rolf Bernhage

Revisorssuppleanter:
Anders Dahlenborg
Rolf Uppström

Ungdomsstyrelse:
Ordförande: Wilma Hollertz
Sekreterare: Ella Barne

Ledamot: Emil Dokken
Ledamot: Julia Reinz

Förutom alla insatser från våra medlemmar vill vi även tacka de företag och organisationer som
under året på olika sett bidragit till vår verksamhet; Swedbank, ICA Rosins, El & Fritid, Derom (fd
XL Bygg), Rybergs, Ljungskile Måleri, Svenska Sjö och Gunnars Seglarskola.
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Jollesektionen
I sommarens seglarskola deltog ca 50 barn och ungdomar under fyra veckor. Lägren höll på
lite längre in på sommaren än tidigare på grund av IF SM. En liten farhåga fanns att det skulle
påverka antalet deltagare men det verkar inte ha påverkat intresset, snarare tvärt om.
Sista lägerveckan testade vi med en ny, lite äldre målgrupp. Deltagarna skulle vara minst 13
år. Idén var att locka ungdomar som varit med någon gång när de var yngre som vill segla
igen trots att de kanske inte seglat sen dess. Det blev ganska många anmälningar och veckan
blev verkligen bra. Nu när klubben har fyra Fevor tror vi att den här modellen skulle kunna
utvecklas ännu mer.
Det är en generationsväxling i ledargänget. Flera av de som under flera år varit ledare har
slutat och några nya har tillkommit. Maten lagades under två veckor av ideella krafter från
klubben. De sista två veckorna anställdes en kock.
Klubben var representerade på lilla Tjörn runt av tre Fevor och sju Teror som alla gjorde fina
prestationer.

Tävlingssektionen
Kappseglingssäsongen inleddes som vanligt i Ljungskile med den snart 40-åriga oavbrutna
tävlingen Majbrasan. Den enda jolletävlingen jämte Stenungsöregattan som här på Västkusten
har en lika lång oavbruten tävlingshistoria. Ett stort antal deltagande båtar kom till start, totalt
61 besättningar och i åtta olika klasser. Den nordliga vinden 2-9 m/s gav ett väldigt litet
banområde med 4-varvsbana kryss-läns, men med en mållinje nästan uppe i knäet på
åskådarna. Tuffa målgångar var att se, svettigast blev det för målfartyget vilka vid några
tillfällen fick kämpa stenhårt för att räkna in ett 40-tal båtar inom ett par minuters tid. Vi hade
med LjSS-seglare i klasserna Laser, Tvåkrona och 2.4 mR. Hans Ohlsson bar hem
segerkaninen för tredje gången i Laserklassen, medan Björn och Aron Wärnberg respektive
Matz Brown fick klara sig utan vandringspris i klasserna Tvåkrona resp. 2.4 mR.
V. 27 har blivit något av vår mästerskapsvecka sedan 2012, och detsamma blev det i år. Vi
stod då som värd för Svenska Mästerskapet i IF. Med 17 besättningar anmälda avklarades
samtliga 8 planerade seglingar under tre tävlingsdagar. Med hårdvind och pendlande
spinnakersatta båtar inne i viken dag 1, och med lättare vindar utanför Ulvön de andra
dagarna genomfördes tävlingen till full belåtenhet av deltagarna. Vi hade med två
besättningar med LjSS-deltagare. På 10:e plats slutade Rolf Uppström med besättning, och på
12:e plats kom Per-Arne Ytterman med Jan Hedberg som speciell LjSS-taktiker ombord.
Fotot som bifogas visar segrarna efter det traditionella segerbadet mellan förrätt och middag
vid regattafesten. IF-seglarna som visade sig vara en ganska lugn samling seglare utan större
utsvävningar under regattadagarna, blommade ut med besked under regattafesten med över 75
deltagare i ett kokhett klubbhus. Baren stängde inte förrän efter 02.30…
Endast några veckor innan sanktioneringstiden gick ut i oktober 2013, fick vi en oväntad
förfrågan från 2.4 mR-förbundet om att arrangera deras Internationella SM under 2014. Med
något kort varsel kunde vi konstatera, men de kunde inte finna någon annan arrangör som
efter Vadstenas sena avhopp klarade av att ta emot dem utan längre framförhållning. Vi
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accepterade under förutsättning att vi fick bestämma tävlingsdatum och övriga förutsättningar
kring arrangemanget. Resultatet blev ett mycket lyckat arrangemang med 28 deltagare under
veckoslutet 28-31 augusti. Hela 10 st race inplanerade och samtliga fixade vi att genomföra!
Fem deltagare från LjSS dessutom, med Matz på en klart godkänd 10:e plats. Övriga
hemmadeltagare var Emma Pakki, Hans Ohlsson, Bo Gullberg och Harald Holmqvist.
Segrade gjorde som vanligt den då 7-faldige svenske världsmästaren Stellan Berlin från
Stockholm i lånad båt, trots skiftande förhållanden såväl inne i viken som utanför
Ulvön. Senare under hösten bärgade han dessutom sin 8:e VM-titel borta i Toronto. Till
seglarnas förtjusning serverades varm lunch under tävlingsdagarna. Aftersail och regattafest
förstås också. I samband med prisutdelningen fick vi som arrangör motta flera glada hejarop
från deltagare för ett lyckat arrangemang. Detta tar vi med oss i bagaget inför 2015 års
Folkbåts-SM, vilket förstås ska bli den bästa tävlingen vi någonsin arrangerat. I vanlig
ordning.

Trucksektionen
Trenden håller i sig, dvs vårens sjösättningar flyter på bra men vid höstens upptagningar
hände det saker! Alla upptagningar med trucken gick bra mycket tack vare fint höstväder med
svaga vindar. Detta var dock inte fallet den 27/9 då mobilkranen var på plats för att lyfta båtar
över 4,5 ton. Redan på morgonen blåste det hårt och vid lunchtid hade vinden ökat ytterligare.
Samtliga inplanerade båtar kunde dock lyftas till slut även om det totalt sett tog lite längre tid
än normalt.
Vi har iordningställt en ny parkeringsplats för trucken bakom klubbhuset upp mot berget med
vänlig tillåtelse från markägaren. Under vintern har vi haft storm som orsakat en del skador på
hamnplanen, elinstallationer och vågbrytaren samt flyttat och nästan vält några båtar. En hel
del skräp har flutit upp under båtarna på grund av det höga vattenståndet och kommer att
kräva en hel del städjobb under våren. Med anledning av detta vill trucksektionen uppmana
alla att titta till sin båt då och då under vintern och lås fast din stege (om det inte redan är
gjort)!
Ovanligt många ”sista-minuten-båtar” som också gärna ville ha en vinterplats hos LjSS, gör
att båtarna står något tätare än förra vintern. Till slut hamnade vi på 83 båtar som behöver
2193 kvadratmeter netto. LjSS har i skrivande stund kö för såväl ”truckbåtar” (lättare än 4,5
ton) som ”mobilkransbåtar” (tyngre än 4,5 ton). På förekommen anledning ber vi därför dig
som båtägande och vinterförvarande medlem att i så god tid som möjligt meddela alla kända
förändringar kring båtägande och kommande vinterförvaringsplaner mm. Alla medlemmar
som nu har en vinterplats och som önskar plats även nästa vinter, måste ovillkorligen betala in
anmälningsavgiften om 1000:- före den 1:a juni.
Underhåll och besiktning av trucken planeras och kommer att utföras innan det är dags för
sjösättning. Ett kontraktsförslag för underhållet har upprättats och är under förhandling.
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Trucksektionen har bytt huvudansvarig till Lars-Åke Andersson som efter bästa förmåga och
med stöd från Hans Widerberg kommer att hantera sjösättning, upptagning och
vinterförvaring.

Slip och materielsektionen
Under säsongen har bryggor och anläggningen förbättrats i små steg. Bryggan för RIB båten
har fått ny sockel, Träskoningen på flytbryggorna har lagats här och där.
Hastighetsbegränsning på 5kn har beviljats av länsstyrelsen och skyltar har satts upp på båket.
Asfalten har lagats och jämnats till. Dock krävs det rätt mycket tillsyn och tyvärr räckte inte
insatserna till efter en blåsig vecka i höst. Den yttersta pontonen kantrade och sjönk halvvägs.
Trots stor insats gick den inte att rädda och sjönk helt ett par veckor senare. Båket hann vi
dock rädda och står nu på tredje bryggan inifrån. Belysningen är också lagad och fungerar
som den ska. På sikt räknar vi med att skaffa en ersättningsponton så vi kan återställa
vågbrytaren till ursprunglig längd.

Utbildning
Max Hollertz, Agnes Nord och Ella Barne gick assistentutbildningen.
Julia Reinz, Fredrik Parrow och Hugo Wärnberg seglarinstruktörskursen.
Kevin Winsnes och Julia Reinz har gått Plattformen.

Klubbmästerisektionen
I år har vi varit aktiva! Vi har ordnat servering i samband med Majbrasan, SM i IF, SM i 2.4mR,
Västerhavsveckan, arbetsdagarna, sjö- och torrsättning samt under höst- och vårmötet. Tyvärr blev det
inga sk After Work Sails, men det hoppas vi att det blir bättring med under 2015! Ett stort tack går till
alla de som hjälpt till med serveringarna under året och vi hoppas på lika stor eller kanske tom större
hjälp under kommande år. Regattamiddagen under Folkbåts-SM ryktas bli klubbens största
evenemang någonsin.

Klubbhussektionen
Elsystemet förbättrades successivt under året och ny ytterbelysning med ledlampor monterades.
Ledstrålkastare har monterats vid jolleporten/altanen och en ny stark ledstrålkastare skall komma upp
på västergaveln vid slip- och materialförrådet. Problemet med tryckstötar (med efterföljande
översvämning i klubbstugan som följd…) i inkommande vattenledning har utretts under året och vi vet
nu vad som orsakar problemen samt hur de skall åtgärdas. Tidigare i våras blev det installerat ett
säkerhetsutblås för vattnet från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Bra för alla att veta är att när
vatten sprutar ut synligt på altanen vid entré- och wc-dörren behöver inkommande vatten omgående
stängas i entrén/handikapp wc. Ett passivt recirkulerande ventilationssystem för att fryssäkra kv- och
vv-rören i klubbhusets omklädningsrum har installerats. Vitrinskåpet i klubbstugan pensionerades
efter lång och trogen tjänst och kommer ersättas under 2015. Dörrtrycken till kök och entré fixades till.
Precis efter nyår fick klubben en frysbox till skänks, som nu står i entrén.
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Slutord
Efter att ha tagit del av alla sektionernas berättelser så kan vi se att klubbens verksamhet fortsätter i
rätt riktning med engagemang, nya idéer och en aldrig sinande klubbkänsla. Klubben har ett fantastiskt
fungerande klubbhus och en helt perfekt arena för segling och seglarskola. Våra instruktörer gör ett
utmärkt arbete med att lära ut seglingens sköna konst och alla instruktörer fick mycket beröm när
Sailcoachen Emelie Lidström kom på oanmält besök för att stämma av att LjSS lever upp till
kriterierna för att kalla sig ”Den ungdomsvänliga klubben”. LjSS fick med beröm godkänt, vilket är ett
härligt bevis på våra instruktörers goda pedagogiska arbete och engagemang.
Stellan och Tävlingssektionen med alla inblandade vid IF SM:et i början av juli, är ytterligare ett bevis
för att LjSS fortsätter att leverera och arrangera utomordentliga arrangemang. I IF-förbundets tidning
finns att läsa en härlig artikel om SM:et och LjSS fick mycket beröm för ett bra genomfört SM. Under
2015 kommer Folkbåtarna tillbaka för sitt SM och denna gången får de sällskap av Andungarnas
Västkustmästerskap. LjSS fortsätter att arrangera tävlingar på nationell nivå och Stellan har nu lyckats
med att få fler medlemmar intresserade av att utbilda sig till tävlingsledare, vilket bådar gott för
framtiden.
Vågbrytaren har gjort ett bra jobb under året och 5-knopsgränsen blev godkänd och har markerats med
skyltar på båken som lyser fint över Ljungskileviken. Tyvärr så visade den yttre pontonen på sämre
flytkraft i början av november och ett digert räddningsarbete genomfördes och leddes av Matz Brown.
Fortsatt arbete med vågbrytaren kommer att ske under 2015.
I början av augusti deltog LjSS i Västerhavsveckan genom att ställa ut en Tera segeljolle på Bohusläns
Museum. LjSS hade även öppet hus med filmvisning av filmen ”Strömmar av Plast”. Klubben hade
även servering samt prova-på segling som var ett uppskattat inslag samt marknadsföring av klubben.
Vi ser fram emot seglingsåret 2015 med spänning och med klubbens utökade jollepark kommer vi
med all säkerhet att få se fler segel på Ljungskileviken. Vi kommer även att fortsätta arbetet med
förbättringar av vår anläggning samt att erbjuda våra medlemmar ett levande klubbhus med blandade
aktiviteter för alla åldrar.
Ett stort tack till alla er som varit med oss i klubbarbetet under 2014 och visat att vår härliga klubb är
en av Västkustens Bästa.

För Ljungskile Segelsällskap, styrelsen
Helena Barne,
ordförande
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Resultaträkning

Not

2014

2013

2012

1
2

100 203
45 000
53 200
329 800
208 231
27 171

48 957
5 400
52 800
303 100
126 757
13 739

103 128
36 750
43 800
301 120
99 700
122 925

763 605

550 753

707 423

236 151

149 631

204 882

18 426
70 560
18 752
35 444
19 976
21 484
51 250
26 500
198 539

6 500
47 464
18 752
35 959
18 045
19 378
43 688
49 810
56 366

20 088
68 055
18 752
41 274
26 586
17 610
66 500
57 733
126 062

697 082

445 593

647 542

66 523

105 160

59 881

0
-25

5
-3 495

1 046
0

Resultat efter finansiella poster

66 498

101 670

60 927

Bokslutsdispositioner

-64 000

-96 000

0

2 498

5 670

60 927

Intäkter
Offentligrättsliga bidrag
Gåvor/stipendier/övriga bidrag
Medlemsavgifter
Båtplatser – vinterförvaring
Seglarskola & tävlingar
Övriga föreningsintäkter

3

Summa intäkter
Kostnader
Underhåll anläggningar & materiel
Utbildning
Arvoden & ersättningar seglarskola
Arrende
Förbrukningsavgifter (El, VA, renhållning)
Försäkringar, självrisker
Medlems-/föreningsavgifter
Kranlyft
Avskrivningar
Övriga kostnader

Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Ränteintäkter
Räntekostnader

Årets resultat

4
5
6

7
8
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Balansräkning

2014

2013

2012

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Brygga
Byggnader

185 500
111 261

212 000
111 261

212000
111 261

0
0
2 000

0
0
2 000

0
0
2 000

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

298 761

323 261

323 261

Övriga fordringar
Kassa & Bank

10 829
177 506

1 829
67 668

0
64 358

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

188 335
487 096

69 497
394 758

64 358
232 161

Inventarier
Båtar och Motorer
Depositioner

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

-239 758
-2 498

-234 088
-5 670

-173 161
-60 927

-96 000
-59 000

-96 000
-59 000

0
-9 000

-64 000
-219 000
-461 256
0

0
-59 000
-394 753
0

0
-59 000
-293 088
-111 989

-840
-25 000

0
0

0
-200

-25 840
-487 096

0
-394 758

-200
-405 277

Ändamålsbestämda medel
Bryggfond
Slip- och materiel

Investeringsfond
Summa ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Personalens källskatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Företagsinteckningar

Ställda säkerheter
Panter inom linjen/Ansvarsförbindelser

150 000:Inga

Företagsinteckningar
150 000:Inga

Företagsinteckningar
150 000:Inga
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Not
nr

1

Beskrivning

Offentligrättsliga bidrag
Bidrag U-valla kommun
LOK-Stöd
Idrottslyftet RF
Summa

2

4

5

6
25 313
2 890
72 000
100 203

Övriga bidrag
Lions
Thordén stiftelsen
Summa

3

Not
Belopp nr

7

Lotteri
Uthyrning jollar, klubbhus
Summa

1 903
7 550
27 171

Underhållskostnader
57 283
29 311
28 972
103 334
2 585
14 666

Summa

236 151

26 500
26 500

Byggnaden är uppförd på mark som
arrenderas av Uddevalla kommun.
Arrendet löper på ett år.
Inventarier, båtar, motorer, skrivs av på 5
år, brygga skrivs av på 10 år (10%/år).

8

Materialinköp jolle/tävling
Förbrukningsmtrl. klubbhus
Förbrukningsinventarie klubbhus
Mtrl-inköp slip&mtrl
Båk
Mtrl-inköp Truck

21 887
10 843
2 714
35 444

Avskrivningar
Brygga
Summa

Övriga intäkter
17 718

Belopp

Förbrukningsavgifter
El
VA
Renhållning
Summa

5 000
40 000
45 000

Kiosk /Servering/Spons/Vårfest

Beskrivning

Övriga kostnader
Varor kioskservering
Porto
Telefon, bredband, webb
Post & bank
Kontorsmaterial
Kostnader seglarskola (mat)
Inköp 4 Fevor
Uppvaktningar
Majbrasa, 2.4 IF SM

3 601
0
7 890
2 895
2 931
14 781
111 438
315
54 688

Summa

198 539

Arvoden och ersättningar
Arvode tränare Lilla Tjörn Runt
Arvode instruktörer seglarskola
Summa

2 800
67 760
70 560
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