Verksamhetsberättelse 2016

Då vi vunnit årets båtklubb gick 2016 i kalasets tecken, vi genomförde en auktion i klubbstugan där vi sålde våra priserna till grovt reducerade priser till medlemmarna.
11 Juni firade vi med pompa och ståt i hamnen och öppnade även upp för allmänheten att besöka oss, aktiviteter allt ifrån provsegling till gissa fisken fanns att prova på.
Lokala företag och aktörer var på plats och gjorde dagen till en succé, på kvällen möttes vi upp på bryggan och för en liten summa blev vi serverade en grilltallrik.
Med en skönsång från ordföranden kickades kvällen igång och bandet CHEAP WINOS tog över och det dansades som aldrig förr, 4 grader kallt gjorde att alla blev mer eller mindre dansanta.
2016 var också året vi slog rekord i antalet artiklar om oss i tidningen och på radion, efter vårt pris från Svenska båtunionen var det många som fick upp blicken för vår lilla fina klubb och ville veta mer om hur och varför det gått så bra.
Vinnaren i årets fototväling vart Ingela Welin och tavlan sattes upp i klubbstugan.
ASMK har under verksamhetsåret 2016 planerat 10 onsdagsseglingar och genomfört 9 av dessa.
Vid ett tillfälle var vinden i stort sett obefintlig.

Vi hade också en liten segling på Alsen i samband med hamnensdag/sommarfesten 11 juni. 
3 september arrangerades Stora Röknen Runt med start i Igelbäcken med ett 20-tal deltagande båtar.
17 september arrangerades Alsen Race. 

Den stora händelsen under sommaren var annars Vättern Kors och Tvärs där ASMK för första gången stod 
som medarrangör för denna eskader och tävlingssegling.
Under måndag och tisdag 1-2 augusti tog vi emot de deltagande båtarna i Askersund för att på onsdag morgon 
segla mot Igelbäcken. Där låg sedan 48 båtar vid bryggan under natten och Wettervik låg mot land där det serverades 
middag på kvällen.
Torsdagens segling gick sedan från Igelbäcken till Vadstena och avslutande dagen gick vi från Vadstena till Karlsborg
där det avslutades med middag och prisutdelning.

Det har varit väldigt många positiva reaktioner och kommentarer från både deltagande besättningarna och övrigt båtfolk 
över ASMK`s del av arrangemanget.   
Och väldigt roligt att vi fick 13 deltagande båtar från klubben! 

Askersunds jolleseglare 2016
Året 2016 har återigen varit ett härligt seglingsår för Askersunds jolleseglare! 
Vi startade upp seglingssäsongen med en repris på ett regionläger med liknande koncept som 2014 och 2015. Regionlägret lockade 37 seglare och nästan lika många föräldrar, cirka 60 personer samlades för gemensam middag på lördagen.
Vår populära seglarskola v. 32 blev fullbokad med 24 deltagare i Optimist och Laser. Hårda vindar satte prov på både ledare och seglare, tack vare våra C55:or så kunde seglingar göras varje dag trots kulingvindar. Ledare var Carina Pettersson, Peder Thunander, Eric Thunander, Kajsa Skinnars och Mattias Jonsson. 
Förra årets succé med seglarpirater fortsatte även detta år med 8 st. barn, Carina P, Eric T och Kajsa S ansvarade för aktiviteterna med stöd av engagerade föräldrar. 
Under seglingssäsongen har regelbunden träning genomförts på onsdagar och söndagar.
Flera tävlingar har lockat våra seglare såsom JSM i Västerås, Lilla Tjörn runt, DM i Hampetorp, SM i Laser, GP - Lasertävlingar, m.m.
Under året har jolleseglarna träffats för aktiviteter lämpliga för årstiden. Fyspass i Sjöängshallen, skidbacken, bowlinghallen och simbassängen har genomförts under vintermånaderna.


Aktiviteter som engagerat Askersunds jolleseglare 2016:
·	Jan/Feb – Skidåkning i Stenkällegården och Italien
·	Apr– Sep, Träning onsdag och söndag
	Ansvariga: Peder Thunander, Mattias Jonsson, Carina Pettersson
·	Maj, Regionläger, 37 seglare (Optimist och Laser) deltog från distriktet. 
·	Maj – Aug (8 tillfällen), Piratsegling (8 barn 6-7 år)
·	Maj – jun, vuxenseglarkurs för seglarintyg 1 (5 deltagare)
·	Jun – JSM Västerås, 2 Optimist X-small, 2 Optimist tjej, 1 Laser 4,7 samt 1 Feva samt 1 seglingsledare. Totalt var 22 personer (7 deltagare), 3 följebåtar och 6 segeljollar med till JSM. 1 deltagare blev tyvärr sjuk dagen innan start och kunde inte följa med.
·	Aug v.32 – Seglarskola
	 (Ansvariga: Carina Pettersson - nybörjare, Peder Thunander - fortsättare, Mattias 	Jonsson - Laser)
·	13 Aug – KM i ”Optimist barn”, ”Optimist vuxen” och ”Laser ungdom”
	Cirka 18 seglare från seglarskolan deltog. I pausen tävlade föräldrar på samma bana i 	barnens optimister.
	KM-segrare: Ebba Fredriksson – optimist, Peter Liljenroth – vuxenoptimist, Gustav 	Fredriksson – Laser
	(Seglingsledare/Domare: Tommy Pettersson Funktionärer: Carina Pettersson, Peder 	Thunander, Mattias Jonsson, Eric Thunander, Kajsa Skinnars)
·	4 Sep – Företagsevent, Zinkgruvan mining bokade C55 och ledare/funktionärer från Askersunds jolleseglare. Lagseglingar i matchrace-cup i C55.
·	10-11 Sep - Träningsdag och DM i Hampetorp, (Laser standard, Laser radial, E-jolle, Optimist, Optimist grön), ASMK hade 14 deltagare med i tävlingarna samt en seglingsledare.
·	9 Okt - avslutning för säsongen. Matchrace-kappsegling med lottade lag i C55 på kortbana utanför bryggan. 
·	Okt – Dec, söndagsträningar (fyspass) i Sjöängshallen, Askersund
·	19-20 Nov – ”Träffen” SSF på Lidingö, Emil Jacobsson och Kajsa Skinnars deltog som representanter för ASMK.


Investeringar och klubbutvecklingsprojekt för jollesektionen
·	Kommunen beviljade ansökan om investeringsstöd (40 000:- ) för en ny båtmotor till en av våra rib-båtar från Civilförsvaret, vilket införskaffades under försommaren. 
·	Ansökan om ”Utmaningen” till SSF beviljades och klubben tilldelades 10 000:- till att genomföra ”seglarfritids” under 2017. 
LOK-stöd 
Rapporteringar har skickats in för aktiviteter till både stat (7-25 år) och kommun (4-20 år)
Vt 2016 (1 jan – 30 juni)    		Ht 2016 (1 juli -31 dec)
Statligt: 	2962:-		3196:-
Kommunalt: 	2956:-		2984:-		TOT: 12098:-

SISU – Idrottsutbildarna i Örebro
SISU – timmar har rapporterats för de aktiviteter som så berättigar. Detta har gett oss möjlighet att köpa in läroböcker och visst material till seglarskolan och träningen som SISU har betalat.



Styrelsen har haft 6 protokollförda möten, utöver dessa möten har man kommunicerat via telefon och e-mail.
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