
Verksamhetsplan 2018 
 
Göteborgs Vattenskidklubb 

 
Verksamhetsåret 2018-04-01 - 2019-03-31 

 
Anläggningen 
Jour 
Ordinarie båtjour 14/5 - 9/9  
 
- Jour maj: 

De två första veckorna i maj kommer det vara jour på tisdagar och torsdagar.  
Detta då det varit högt tryck att åka innan ordinarie jour startar. 

- Jour juli: 
Under juli månad kommer det inte vara någon jour på onsdagar.  
Detta då det är svårt att få båtförare till dessa dagar pga tävlingar. 

 
Arbetsdagar  
Säsongsstart: 2/4 
Säsongsavslut: 7/10  
 
Klubbstuga 
Undersöka vilka möjligheter som finns för att byta klubbstuga och vilka bidrag vi har 
möjlighet att söka. 
 
Båt 
Undersöka vilka möjligheter det finns för att byta båt till nästa säsong och vilka bidrag vi har 
möjlighet att söka. 
 
Löpande underhåll: 

- Nya bojar till banan. 
- Vägen skall underhållas 
- Domartornet skall få ny papp på taket 
- Bom skall rätas upp och säkras 

 
 
Arrangemang 
Prova på dag 
Då intresset från allmänheten att delta på vattenskidskolan har minskat de senaste åren har 
styrelsen som förslag att testa på ett nytt koncept. Arrangera en prova-på-dag på 
anläggningen där de som är intresserade får möjlighet att prova på vattenskidor och få mer 
information om hur sporten fungerar. 
 
 



Tävlingar 
Som tidigare år kommer GVSK arrangera två tävlingar. En deltävling i västsvenska-serien 
samt en tvådagars tävling tillsammans med Bollebygd VSK - West Cost Open (WCO). 
WCO kommer 2018 vara en tvågrenstävling: slalom och trick. Under WCO kommer 
anläggningen vara stängd (5-8 /7). 
Västsvenska serien - 27/6 
West Coast Open - 7-8/7 
Nytt för iår är att vi ska ansöka om att arrangera en deltävling i Inspiration Tour. Inspiration 
Tour är en serie av deltävlingar som går i hela sverige med inriktning mot nybörjare. 
 
KM  
Styrelsen hoppas kunna tillsätta en KM-kommitté. Blir detta inte gjort, lämnas datum och 
upplägg till 2018 års styrelse att bestämma. 
 
Svensexor/Möhippor/Företagsåk 
På begäran kommer anläggningen kunna hyras ut för arrangemang till slutna grupper för att 
öka klubbens intäkter. 
 
Ungdomsverksamhet 
Prova-på-dagen kommer följas upp med ungdomsträningar i dag i veckan Juni ut. Målet med 
ungdomsträningarna blir att förbereda och uppmuntra till att deltaga i Inspiration Tour. 
 
Budget 
Klubben kommer ge fortsatt ekonomiskt stöd för tävlingsavgifter för de som tävlar i 
ungdomsklasserna (till och med U21) när man representerar GVSK. Maxbelopp per person 
och år är 1000 kr. 
 
 
 
 


