Nyköping 2008 02 24 / Robban G

Verksamhetsberättelse Nyköpings Vattenskidklubb år 2007
Verksamhetsåret började som tidigare år med vårstädning och obligatoriska justeringar på
anläggningen samt arena under mars månad.
Klubbens nyinköpta båt levererades den 6 maj, och åkningen satte igång med full fart
samma dag.

Ungdomsaktiviteter under året:
• Träningen startade i början av maj.
• Vattenskidskolan var v. 24 och tio deltagare var med. Huvudansvarig var Örjan Falk,
som vanligt var veckan mycket uppskattad av både deltagarna och deras föräldrar.
• V. 25 genomförde vi ett läger för yngre medlemmar som gått vattenskidskolan tidigare
år. Ansvariga var Klas I och Klas Ö.
• Johan och Carl-Martin Idehaag och Vilgot Österlund deltog på ett tre-dagars läger i
Linköping de var även med på Östsvenskas ungdomsläger, som i år var förlagt hos
oss.
• Johan och Vilgot deltog på varsitt läger som Svenska Vattenskidförbundet anordnade
och Johan var också på ett läger i Fagersta.
• Under hela säsongen har den organiserade träningen pågått på vår arena och flera
av skidskole-eleverna har varit med på träningskvällarna, totalt antal träningar kan
utläsas ur åkstatistiken på klubbens hemsida.
Tävlingsverksamhet & tävlingsdeltagande:
• Tävlingssäsongen startade i början av juni och avslutades i mitten av september,
några tävlade dock ända in i november då vår årliga Ymers Cup avgjordes i
Nyköping.
• Klubben har varit representerat på samtliga fyra Östköret-tävlingar, Carlsson Trippel
Cup i Nora, Delfincupens distriktsfinal på Lambarö och Delfincupens riksfinal i Nora,
Ungdoms-SM i Strömsnäsbruk och DM/Lida Cup samt våra egna tävlingar.
• På USM tog Johan tre silver och ett brons och Vilgot ett silver och tre brons.
• På Delfincupens distriktsfinal blev Jakob Bogne och Vilgot etta i respektive klass och
på riksfinalen blev Fabian Gustafsson/Lejonstål tvåa och Jakob trea, Vilgot vann sin
klass.
• På DM i Lida var de största glädjeämnena Carl-Martins brons i slalom i juniorklassen
och Klas Österlunds silver i slalom, seniorer.
• Klubbmästerskapet avgjordes i början av september och resultaten samt de olika
klubbmästarna hittar ni på hemsidan.
Övriga aktiviteter:
• Under säsongen har flera svensexor/möhippor genomförts.
• En vattenskiddag för Nyköpings kommun specialomsorgen, samt två friluftsdagar för
Nyköpings Enskilda Gymnasium.
• Även barnkalas har hållits på klubben.
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•

Under sommarhalvåret har vi som vanligt haft regelbunden träning tre kvällar i
veckan, vi hade även detta år träning på lördagar, och när vi inte tränat har vi utfört
fortsatta förbättringar och underhåll på arenan.
Grov statistik från våra obligatoriska åkjournaler:
Totalt antal åkta åk bakom båten
Varav
Ungdoms
Senior
Tävlingsåk
Övriga ( gäster/kalas/möhippor m.m. )

1383 st
694 st
352 st
246 st
91 st

Vill ni se statistik på individnivå så finner ni den på vår hemsida.

•

Följande tävlingar har genomförts på vår arena under år 2007 :
Slalom+Trick tävling 16/6
Slalomcup 25/8
Klubbmästerskap Tregrenars den 8/9 med 15 st startande
Slalomtävling Ymer Cup 3/11

•

Klubben representeras även i korpens division 1 innebandy, där laget ligger på femte
plats i Division 1, i skrivande stund.

•

Vi har under året haft 6 stycken styrelsemöten. Och har under året varit totalt 72
stycken medlemmar i klubben.

•

Klubbmedlemmarna har även under 2007 arbetet hårt med renoveringen av det
klubbhus som vi köpte in under hösten 2005.

Styrelsen tackar Nyköpings Kommuns Föreningsservice samt alla de andra som hjälpt
och stöttat oss under året, vi hoppas på fortsatt gott samarbete även kommande år.
Styrelse år 2007
Ordförande
Vice Ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

Robert Gustafson
Robert Dahlgren
Klas Österlund
Björn Joakimsson
Torbjörn Gustavsson
Klas Idehaag
Patrik Stubbe

Revisor

Per Skogqvist
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