Hej NSS-vänner!
Säsongen börjar nu närma sig med stora kliv och isen lossar ute på havet. Vi i styrelsen med kommittéer
vill därför berätta vad vi har planerat innan att allt drar igång.
Årsmöte
Den 14 april bjuder vi in till årsmöte för samtliga medlemmar. Kl. 14.00 är ni välkomna till Zinkgatan 2 i
Norrköping (JohSjö). Samma dag har vi även planeringsdag med samtliga kommittéer inför säsongen.
Anmälan görs till Monica Roxner mail monica@drab.nu eller telefon 0708-360 244.
Sommarens kalendarie
Vi har nu även satt kalendariet för sommaren. Säsongen börjar med att vi hissar standerten och har
flagghissningsfest den 16 juni.
Först ut är vårt årliga och omåttligt populära jolleläger med idag 30 anmälda barn och ungdomar den 1821 juni. Detta följs sedan upp med fulltecknade vuxenläger i både MS20 och fortsättningskurs i C55. Kul
att denna succé fortsätter även i år tycker vi!
Årets lördagsseglingar börjar den 30 juni och pågår sedan till den 11 augusti (30/6, 7/7, 14/7, 28/7 och
11/8). Den 15 juli fyller vi fjärden med segel i Parade of Sails. Alla är välkomna oavsett segelbåt och vi
seglar i en gemensam grupp under ett par timmar. Så ta med familjen och kaffekorgen ut på fjärden.
Helgen 21-22 juli är ni välkomna att delta i årets C55 sprint. Sätt ihop ditt lag och anmäl er!
Den traditionsenliga Arköregattan går den 4 augusti för kölbåtar och den 5 augusti för jollar.
Är man sugen på att starta säsongen ännu lite tidigare kan vi rekommendera Pingstregattan i Nävekvarn
som hålls av NQBK den 19 maj. Regattan är dessutom 80 års jubilerande i år.
NSS har, som ni säkert vet, fyra C55 jollar som ni kan hyra för en härlig stund på havet eller för att delta i
tävlingarna ovan. Från och med i år har vi även två MS20 segelbåtar för uthyrning. Bokning av dessa görs i
klubbhuset eller till boatmasters Bo Kark, 0708-101 194 eller Mikkel Gade, 0708-119 161.
Ni har väl heller inte missat att segling numera är godkänt för utnyttjande av friskvårdbidrag. Detta gäller
t.ex. vid seglingsläger eller annan instruktörsledd segling.
Nytt för i år är även att det i vårt vackra klubbhus kommer bedrivas café alla dagar under veckorna 27-31.
Så välkomna att besöka oss för en kopp kaffe och en kaka när ni har vägarna förbi.
Inför årets båtsäsong kommer även betongkajen att renoveras, vilket kommer underlätta
tilläggningsmöjligheterna.
Vi vill även passa på att påminna om att betala medlemsavgiften för 2018. Betalas till BG 5938-9817, 50
kr upp till 25 år, 400 kr för vuxen och 600 kr för familj (skriven på samma adress). Bilagt finner ni även ett
inbetalningskort. Det går även bra att swisha till 123 000 9274. Märk inbetalningen med ert namn.
Missa inte heller att följa oss på vår hemsida och Facebook för uppdateringar.
Vänliga hälsningar med hopp om en snar vår
Styrelsen Norrköpings Segel Sällskap
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