Verksamhetsberättelse för ASMK år 2013
Sommaren 2013 gick till historien som en av de bättre vad gäller väder. När moder natur visar denna
sida behöver man inte åka till Spanien eller Thailand, nej då är svensk sommar oslagbar!
Upplevelsen är att stämningen i hamnen har under säsongen präglats av vädret. Människor man mött
har verkat vara på ett särdeles gott humör och trots att vi delvis tillhör gnällbältet så verkar inte ”det
går aldrig” finnas i vokabulären. ASMK är är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att
främja båtlivet och skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap,
och detta har också genomsyrat verksamheten. Samarbetet med ASEF är stabilt och borgar för att
hamnen och verksamheten utvecklas positivt kommande år.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av
Kjell-Åke Soting, ordf
Jeanette Johansson, v.ordf
Kim Fagerlund, sekr
Malena Pirsech, kassör
Bengt Birgersson
P.G.Wiklund
Karina Karlsson
Eva Eriksson
Ros-marie Johansson
Styrelsen har haft 8 möten under det gångna året. Utöver dessa möten har man kommunicerat via epost & telefon. Klubben hade vid årskiftet 375 medlemmar.

Jollesektionen
Under året har satsningar gjorts för att få igenom certifieringen för seglarskola enligt Svenska
seglarförbundet. I klubben har tre instruktörer (Eric Thunander, Johan Landberg och Carina Pettersson)
och en seglarskoleansvarig (Carina Pettersson) utbildats genom SSF. Uppdatering av material och
inköp av kursböcker har också gjorts.
Under tio söndagar och en vecka i augusti så har seglarskola för barn 8-14 år genomförts enligt SSF
kursprogram. 16 st. nybörjardiplom/bronsmärken och 5 st. fortsättningsdiplom/silvermärken delades ut
under säsongen. Båttypen för seglarskolan var optimist. Klubbens innehav av båtar är begränsat till
fyra st. Dessa hyrdes för 500:-/st av barn i seglarskolan. Ett samarbete under året har pågått med
Sjöfararna i Stora Forsa. Vi har fått hyra in några av deras optimister under seglarlägret och
instruktörerna har jobbat både i Stora Forsa och Askersund på daglägren. Ett gott samarbete som vi har
för avsikt att fortsätta med.
Ett annat samarbete har också startat under säsongen med Civilförsvaret. De har två Rib-båtar som vi
kommer kunna använda som följebåtar i seglarskolan/jolleträningen.
Optimistseglarna har under året fått med sig sina aktiva föräldrar i jolleverksamheten, på kort tid har
Laserseglarna fullständigt exploderat… för två år sedan fanns tre Lasrar, idag finns 12 st! Dessutom
vet jag att det är ca 3 st. som aktivt letar båt till säsongstarten så det är inte omöjligt att vi ökar till 15 st.
Laser i Askersund. Laserseglarna har haft träning under onsdagskvällar hela säsongen utan uppehåll,
vid vissa tillfällen har även optimistseglarna varit med.

ASMK har representerats på DM i Grythem i klasserna optimist (5 seglare) och Laser (4 seglare).
Bästa placeringar för ASMK hade Gustav Fredriksson i optimist som kom på 3:e plats och Eric
Thunander som kom på 1:a plats i Laser.
ASMK representerades även samma helg på Laser SM i Motala. Tre seglare från ASMK deltog, Peder
Thunander, Mattias Jonsson och Mattias Mattsson.
Totalt har vi haft ett deltagande av barn/ungdomar som rapporterats för LOK-stöd enligt:
deltagartillfällen = 240 st, ledartillfällen = 88 st (varav 47 bidragsberättigade) och sammankomster =
29 st.
En satsning som SSF har gjort för länets klubbar är att anställa en sailcoach, Johan Sjöstrand. Han har
varit en tillgång under året då han har hjälpt till med bl. a. seglarskolan, Laserträningen och
träningsläger inför DM. Vi hoppas satsningen fortsätter nästa säsong också.
Mål/aktiviteter, 2014
I länet har också en aktiv samverkan startats upp mellan de fyra klubbar som i dagsläget har aktiva
jolleseglare. En gemensam agenda har antagits för 2014 där respektive klubb har fått ansvar för ett
arrangemang under säsongen 2014. ASMK kommer att arrangera ett regionläger 2-4 maj där vi samlar
länets jolleseglare som är mogna för mer kappsegling. Målet är att ge seglarna en bra och inspirerande
kick-off på säsongen samt att stärka ”vi-känslan” i länet så att de kan våga sig ut på större utmaningar.
Vi hoppas på ett stort deltagande från länet i Jr-SM i optimist och i Jr-SM i Laser som seglas juni på
Bosön. Under regionlägret kommer också ledarutbildningar att genomföras på blå och grön nivå.
Ledarna som genomgår utbildning kommer att få träna på jolleseglarna som är på lägret.
Förhoppningen är att kunna samarbeta med Husabergs uddes camping vad det gäller logi och
iläggningplats för jollarna. Ev. kanske klubbstugan behöver användas för vissa teorigenomgångar och
måltider. Då Husaberg inte har svarat på förfrågan än så är det ännu inte bekräftat att det blir där…
dessutom är anläggningen till salu, så vi hoppas att inte det hindrar något för våra planer i maj.
Läger planeras som förra säsongen, dagläger v. 32 (nybörjare och fortsättare)och söndagsträning för
fortsättarna. Laserträning fortsätter på onsdagar och ev. söndagar. Carina Pettersson ansvarar för
seglarskolan och Peder Thunander ansvarar för träningarna. Mattias Jonsson kommer också att vara
delaktig som tränare.
Visionen om att utveckla seglarskolan finns. Investeringar skulle i så fall behöva göras genom inköp
av nya skolbåtar. SSF rekommenderar båttypen C55 som lämpar sig bra i skolverksamhet då båten
täcker spannet nybörjare till avancerad seglare för alla åldrar. SSF kan gå in med idrottslyftpengar till
ca 40% av inköpskostnaden. För att detta skulle vara möjligt för ASMK så jobbas det med ett
sponsorpaket som ska försöka säljas in hos företag i Askersunds kommun.
Hemsidan
Hemsidan www.batklubben.se är livsnerven i kommunikationen mellan medlemmar och styrelse i
ASMK & ASEF. Att hålla en hemsida uppdaterad och fräsch är en utmaning och kräver mer jobb,
kunskap och tid än vad många tror. Hemsidan har vid något tillfälle drabbats av attacker och tekniska
missöden men är nu uppe och fungerar som den ska. Ansvariga i båda föreningarna försöker att
utveckla och förbättra hemsidan utifrån tidsåtgång och bästa förmåga.
Segling
Segeltävlingar är en viktig del i ASMK:s verksamhet och under säsongen 2013 har ju förutsättningarna
varit extra goda. Under säsongen har 8 Onsdagsseglingar genomförts med start 22/ och avslut 4/9.
Övriga seglingar Arrangerade av ASMK har varit Skärgårdssegling Hjortholmen 6/6, Tradjazzsegling
Alsen 15/6 Stora Rökna runt Igelbäcken 31/8 samt Alsen Race 14/9. Tittar man i resultatlistorna så ser
man att en viss L-G Olsson hållit sig väl framme och vunnit 4 av 8 Onsdagsseglingar. Övriga resultat
hittas på hemsidan under Klubbinfo/seglingsektionen.

Kurser
Under året har kurser i bla Skärgårdskeppare och VHF genomförts.
För kommande kurser och intresseanmälan; kolla hemsidan eller hör aver till PG, p-g@pgw.pp.se.
Klubbstugan
Med hjälp av ASEF:s arbetskommitéer har klubbstugans fönster kittats och underhåll i form av div
målningsarbete genomförts. Rum för frostkänslig material färdigställt i anslutning till herrarnas
omklädningsrum. Soprummet har utökats med möjlighet till glasåtervinning.
Åter igen är klubbstugan öppen för uthyrning till medlemmar, se info på hemsidan.
Fester
Den årliga försommarfesten gick av stapeln 1/6. Vädret var bra och vi kunde njuta av god samvaro
med grillning i det fria. Lite senare bjöd bandet Mowgli upp till dans och många medlemmar svängde
lina lurviga på bryggan.
Under resten av sommaren har ett antal fester anordnats spontant av olika medlemmar i lite mindre
organiserad form, bla kräftskiva i Agusti. Det är alltid trevligt när grillen tänds upp och man umgås i
sommarkvällen, alla känner sig välkomna.
Höstmöte/Ekonomi
Lördagen 21/9 genomfördes det stadgeenliga höstmötet i samband med en städdag. Huvudpunkten var
höjning av medlemsavgiften. Efter en tid av ansträngd ekonomi och köpstopp föreslog styrelsen att
avgiften skulle höjas med 100:- till 500:- per år. Efter en stunds diskussion/debatt fattades beslut i
enlighet med styrelsens förslag. Köpstopp råder fortfarande tills vidare, för info kontakta ordf. eller
kassör. Övrig ekonomisk redovisning & budget hänvisas till särsild dokumentation.
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