Vad tyckte nu torsdagsseglarna?
Under hösten 2020 skickades en enkät ut till alla som deltog i LBS seglingar på torsdagskvällarna
under 2020. Syftet var att ge oss direkt input till förbättringar och förändringar såsom seglarna i LBS
vill. Vi är glada att så många tog sig tid att ge oss feedback och förslag på förändringar. Stort tack!
I korthet är ni nöjda med vad vi gör i dag. Men vi vill bli ännu bättre. Vi vill få med oss fler ut på sjön
som kappseglar, som lär av varandra, som träffas efteråt och som drar en historia eller två om hur
det var ute på banan. Som känner sig säkrare med sin båt för varje år. 2020 var vi totalt 47 båtar som
var med en eller flera gånger av de 17 torsdagar vi seglar.
Jaktstart och att vi seglar en bana som vi har gjort i många år är bra. Men lite mer kryss vore
önskvärt. Och mer eftersits! Gärna med grillning, korv eller hamburgare. Det vill vi också få till under
2021. Mer information eller utbildning kring regler och taktik var också ett tydligt önskemål detta
försöker vi få till inför seglingssäsongen.

Mer detaljer
10 frågor av skiftande karaktär skickades ut. Några var flervalsfrågor andra var fritext.
Seglingskommittén uppskattar mångfalden i svaren och försöker, efter bästa förmåga, tillmötesgå så
många önskemål som möjligt. Tyvärr kan ju inte allt åstadkommas, dels har vi våra egna
begränsningar och dels finns Covid-restriktioner i form av att vi inte kan sitta ner i klubbhuset för
seminarium eller gruppdiskussioner. Men å andra sidan: Rom byggdes heller inte på en dag.
Ett tydligt resultat av enkäten finns redan på vår hemsida. Vi har bett om tydligare input för
utbildningar/seminarier under våren. Vad som kommer ut av det presenteras senare i vår.
Nedan är en sammanställning av svaren och några av de slutsatser som Seglingskommittén har
kommit fram till.
1. 70 % av de svarande ville fortsätta med jaktstart, lika fördelat på att vi ska behålla eller räkna
om den seglade tiden om vindförhållanden avviker för mycket. Vi kommer under 2021 att
fortsätta med jaktstart och räkna om resultatet om det behövs. Dock kommer även fleet
start att tillämpas när Covid-19 restriktionerna ej så begränsar. Detta för att alla även ska få
chansen att prova den typen av startförfarande. Vi vill väl alla få lite adrenalinpåslag ibland,
även om pulsen kan stiga väl högt de sista sekunderna före start.
2. Frågan om bansträckningen är bra eller om ska ändras delade svaren i två lika halvor.
Enkelheten var den största anledningen för de som ville behålla och bristen på kryss var
anledningen att förändra. Redan inför säsongen 2020 diskuterade vi att ha alternativa banor
för att få till mer kryss i vissa vindar. Dock lades dessa på is när Covid-restriktionerna
infördes. Vi diskuterar hur vi kan prova en alternativ bana under den senare delen av
säsongen som ger oss mer kryss. Men för att kunna göra det vill vi ha möjlighet att träffa alla
seglare före, som ett rorsmansmöte, så att vi säkerställer att alla förstår banan. (Vi vill få med
så många som möjligt, inte bara de redan kappseglingsfrälsta.)
3. Vad fick dig att segla på torsdagsseglingarna? Främsta anledningarna var att: det är kul,
lärorikt och socialt. Detta är ju precis som det ska vara!
4. Vad bör vi ändra på map våra torsdagsseglingar? Få med fler ut på sjön! Få till träffen efteråt,
grilla korv. Kanske kan vi tom ha en virtuell eftersits tills vi kan träffas. Fortsätt med
enkelheten i tornet. Få till mer kryss vid ost och västvindar. Det sociala efteråt är en viktig del
i torsdagsseglingarna. Vi försöker få till eftersitsen när restriktionerna släpper. Men hur vi
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med oss fler? Om alla seglarna pratar med sina båtgrannar så kommer det förhoppningsvis ut
ett antal till. Vi har ju över 500 båtplatser i hamnen!
Vi hade 17 torsdagsseglingar i år med start i början av maj. Vad tycker du om antalet?
Övervägande antalet svar sade att det var lagom med 17 st. Möjligen börja lite tidigare på
året då det är ljust tidigare. (Kan vi börja före säsongsöppningen den 1 maj?) Vi har i
dagsläget inga planer på att få till fler seglingar, tex under juli. Främsta orsaken till detta är
att vi inser att det just nu är svårt att få till de funktionärer som trots allt måste finnas. Under
veckan före JSM (JSM är 13-15/8) låter vi vår torsdagssegling ske på tisdagskvällen då vi
räknar med en hamn full av jolleseglare, föräldrar och all deras utrustning, senare i veckan.
Under juli månad är det inga seglingar pga semestertider. Synpunkter? Här fick vi väldigt
splittrade svar. En del vill segla även i juli andra tycker att det är en semestermånad. Vi har
förnärvarande inga planer på att genomföra torsdagsseglingar i juli. Främst eftersom vi har
svårt att få ihop de nödvändiga funktionärerna.
Klubbmästerskapet under 2020 genomfördes i augusti. När tycker du det är bäst tid för ett
KM? Det var jämt resultat mellan att ha dessa i augusti eller efter sista torsdagsseglingen. För
2021 har vi planerat KM till den 25/9.
Är du intresserad av någon typ av utbildning/föredrag under vintern? Många svarade att de
önskade detta. Regler, taktik och trim kom högst upp på önskelistan. Men kommentaren:
”Vad som helst som kan göra mig till en bättre seglare” är roligast. Se information om
utbildning på www.lbs.nu.
Är du intresserad av att vara med som funktionär på någon av våra tävlingar? Över 65% kan
tänka sig att vara med som funktionär! Mycket glädjande svar då fler funktionärer behövs.
Kunskap får man genom att vara med! Kontakta någon i Seglingskommittén så hjälper vi dig.
Övriga kommentarer. Detta var en underbar läsning för de som är med i Seglingskommittén.
Eller vad säger ni? Ett axplock!
Som nybliven båtägare har jag verkligen uppskattat klubbens aktiviteter och seglingar.
Många tack! Varför får inte seriesegraren någon uppmärksamhet för det, kanske en flaska
vin. (Vinnaren får ett pris på årsmötet. Men vi kan tydliggöra detta bättre.) Bra med
peppning på Facebook inför varje torsdagssegling :-). KM var fantastiskt välarrangerat! Bra
jobbat boys - ses 2021 / taggade Team Alexa. Kul att det varit många deltagare. Det är
roligare att segla en torsdag med 15-20 båtar än en med tre. Var en fantastisk rolig
torsdagsseglings säsong!!

Seglingskommittén gläds åt den feedback som vi har fått. Resultatet är diskuterat i gruppen och vår
förhoppning är att alla kommer att se en del förändringar under 2021. Det tydligaste är att vi separat
frågar efter explicita utbildningsönskemål. Vi diskuterar också eventuella ändringar av formatet för
torsdagsseglingarna. Dock vill vi inte lova eller förändra för mycket före vi kan träffas utan risk att bli
smittade av Covid-19.
Har ni kommentarer så ge oss gärna feedback via Facebook eller via mail.
Vi ses väl på sjön den 6/5? Då börjar vi med våra torsdagsseglingar.
Seglingskommittén

