Verksamhetsberättelse ASMK 2018.

Sommaren 2018 var på många sätt en helt fantastisk båtsäsong.
Vi engagerade oss i bortsprungna katter, vi har polerat, vi hjälptes åt att släcka bränder på öar i den varmaste sommaren på väldigt länge, vi hejade på Sverige i fotbolls VM från nästan alla Sveriges hamnar, vi engagerade oss i miljön och att hålla Vätterns öar rena från skräp, vi utbildade oss i nautiska ämnen, vi seglade, vi fotade, vi badade, solade och slussade, vi seglade eller hejade på dem som körde Vättern kors och tvärs, vi såg våra små jolleseglare kämpa med seglen i hamnen, vi har haft båtloppis i hamnen, vi har grillat, vi har dansat, och vi har lyssnat och delat med oss av erfarenheter, vi har haft öppet klubbmästerskap, vi har haft bryggkamp, vi har haft seglarläger, vi har haft städdagar, vi har haft sommarfest, vi har kvalat till allsvenskan, vi har buggat, foxat & breakdansat, vi har haft kräftskiva, Vi har sjungit, vi har simmat, har engagerat oss ideellt på olika sätt i klubben, Och vi har framförallt umgåtts, vi har skaffat nya vänner, vi har skrattat och vi har njutit av båtlivet och Svenska sommaren 2018, med allt gott den fört med sig.

Här kommer ett urval av några betydelsefulla aktiviteter att nämna för 2018 för asmk,s jolleseglare:

	Rekordmånga barn/ungdomar på seglarskolan v32

Vi hade 24 deltagare i optimist, 4 i laser och 4 i katamaran, totalt 32 st!

	Vuxenseglarskola under Kristi himmelsfärdshelg.


	Företagsevent i C55 med tre olika företag vid tre olika tillfällen. 


	Flera lyckade träningsläger

Ett regionläger i samband med Outdoorfestivalen.
Ett träningsläger inför JSM

	Prova på aktivitet under Askersunds Outdoorfestival med cirka 250 prova på deltagare i våra C55’or.


	Välbesökta träningar på onsdagar och söndagar både under vår och höst.


	En fantastisk slutkläm på säsongen; vinnare av Division 1 väst (d.v.s. kvalat in till Allsvenskan). Efter många diskussioner och planeringsmöten har vi valt att tacka nej till Allsvenskan 2019. Det är ett enormt krävande projekt på många sätt... Vi saknade full bemanning på de fyra deltävlingarna. Vi konstaterade också att den ekonomiska delen inte var enkel att lösa då det förutom deltagaravgifter krävs resor, logi och framförallt en träningsbåt (J70).


	JSM-framgångar med bästa tjejbesättning i Rs Feva (Ebba o Ellen Fredriksson) bra placering i optimist för Ebba Fredriksson (7 plats)


	Många som deltog på Lilla Tjörn runt med bästa placering av Gustav och Ellen Fredriksson på en andra plats Rs Feva.


	Andra framgångar... Ebba F kvalade in och deltog på Optimist-NM, Ellen F deltog på Laser-NM, Peder Thunander deltog på NM för OK-jolle m.m.


	Två nyutbildade instruktörer Emil Jakobsson och Gustav Fredriksson.


	Fysträningar på söndagar under vintersäsongen i Sjöängshallen.


Vi har under året rapporterat in timmar till SISU idrottsutbildarna som har betalat kursböcker och visst material till seglarskolan och träningar. Aktiviteter är redovisade till både det Statliga LOK-stödet och det Kommunala LOK-stödet. 
Bidrag på 10 000: - beviljades av SSF för utmaningen. Detta är använt till att uppdatera en Laser och ett par optimister. 

Segling
Under 2018 genomfördes 8 av 10 planerade onsdagsseglingar 
varav 4 st. före och 4 st. efter semestern.

I samband med sommarfesten genomfördes ett KM med 7 deltagande båtar.
Stora Röknen Runt 1 september med start från Igelbäcken fick ihop ett startfält på 20 båtar. 
Alsen Race med 3 korta seglingar genomfördes 15 september med 6 deltagande båtar.

Asmk var även med och arrangerade Vättern Kors och Tvärs där starten gick från Askersund 31 juli 
med första etappen till Igelbäcken. Etapp 2 mellan Igelbäcken -Karlsborg samt etapp 3 till målgång i Motala.
Arrangemanget drog ihop ett startfält på 34 båtar varav 7 båtar från Asmk.

För övrigt uppskattat arrangemang bland deltagarna och att få komma till Askersunds fina anläggning.
Tyvärr så gick det inte att göra någon gemensam grillaktivitet ankomstkvällen då eldningsförbud gällde.

Och ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt varit med och framför allt till alla som upplåtit sina brygg platser till deltagande båtar!





Styrelsen har haft 5 protokollförda möten, utöver dessa möten har man kommunicerat via telefon och e-mail.
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