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Kallelse • Kappseglingsnytt
Årsberättelse • Inbjudan seglarläger • Sjösättning

http://www.gaddviken.se
Sista manusdag för Gäddviket nr 3 är 19 april.

Bidrag skickas till henry.holmstrand@gmail.com
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Gäddvikare!
Vi har just knutit ihop säcken för de första 100 åren i SSG:s historia. Den var 
fullspäckad och vi håller den inom räckhåll. Nu öppnar vi upp för det första året av 
nästa Gäddisårhundrade. På sätt och vis har vi numer vår egen tideräkning. 

Årsfesten år 101 på Kristinehovs Malmgård på Söder var en liten sensation - så 
god mat, goda drycker och så vackert, trevligt och smidigt som vår festkommitté 
fixade till det! Tänkte ni på att vi blev serverade och att ingen utomstående personal 
fanns i lokalen på hela kvällen? Det måste betyda att festkommittén förutom all 
planering och allt förarbete körde catering, dukade, la upp mat, serverade mat och 
dryck, dukade undan, diskade, städade undan och däremellan, toastmastrade, fixade 
musiken och öste på dansgolvet med mera. Tack Maria, Henrik, Dennis, Svante och 
Gabbe!

Det var en fantastisk 1700-tals miljö. La ni märke till de sideninklädda taveltrådarna 
och lampkättingarna? Jag kom att tänka på att jag en gång i tiden hade en 
skyddsstrumpa till rullgenuan och att kättingen till plätten min är inklädd i någon 
slags plaststrumpa för att inte skava och så är ju faktiskt våra båtar inklädda i 
presenningar ett tag till men av helt andra orsaker än sideninklädseln av taveltrådarna 
och lamparmaturupphängningsanordningarna. Vad gjorde de där? Prydhet? Det 
kan man ändå känna igen sig i. När båten ser ut som den gör i nuläget, oslipad och 
omålad, otvättad och flagande och med alla sina skavanker blottade i det allt för 
skarpa vårljuset kan man faktiskt känna sig pryd. Tur att presenningen får vara på ett 
tag till. 

101 års Årsmöte var välbesökt och valberedningens förslag klubbades igenom i ett 
rasande tempo. För min del var det en betydelsefull kväll. Ordförandeskapet hade jag 
grundat för genom att börja jobba i Stockholm igen som kommunikatör efter fem år 
som nyhetsreporter på SVT Värmlandsnytt, Östnytt och Tvärsnytt. Jag är alltså inget 
styrelseproffs. Jag är gäddvikare och seglare. Förhoppningsvis går det att kombinera 
med styrelsearbetet. Jag hade inte tackat ja till valberedningen om inte Yvonne och 
hennes företrädare hade gjort ett så gediget arbete. 

Enligt stadgarna ska jag vakta dem och se till att förslag verkställs. Kommunikation är 
A och O när det gäller det mesta, så och SSG. Numer finns alla tekniska möjligheter 
men framför allt måste viljan finnas. Jag vill kommunicera och jag hoppas kunna vara 
en lyhörd och därigenom lagom drivande ordförande. 

När det gäller en ärevördig 101-årig klubb som SSG måste man kunna förhålla sig till 
de klassiska gäddisfraserna ”Så har det alltid varit!”, ”Så har vi alltid gjort!” Med över 
40 år som medlem har jag bra koll på vad det är vi alltid har gjort och hur det alltid 
har varit. I slutänden är det dock vårt gemensamma ansvar som gäddvikare att se till 
att vi har det bra. Det är vi medlemmar som gemensamt driver SSG och ser till att 
klubben lever vidare i den rätta gäddisandan.  

Sofia Broomé
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Adress- och telefonlista till styrelsen.
Sofia Broomé, ordförande 
070 – 209 95 37 
Norra Dryckesgränd 4, 2 tr  
111 30 Stockholm 
sofia.broome@gmail.com

Jacob Hagberg, vice ordförande  
070 – 731 74 06 
Tranebergs strand 9 
167 40 Bromma 
jacob.hagberg@balticsea2020.org

Lars Wallman, kassör 
08 – 99 89 21, 070 - 484 00 80 
Blackensvägen 92, 125 34 Älvsjö 
lars.wallman@karolinska.se

Louise Fernstedt, sekreterare 
08 – 452 79 34, 070 - 521 47 17 
Ängsklockevägen 41, 181 57 Lidingö 
louise.fernstedt@skl.se

Lars Salomonsson, hamnfogde 
070 – 886 56 02 
Svartskogsvägen 68, 136 59 Haninge 
larssalomonsson@telia.com

Telefon till Klubbhuset   08 – 644 01 38
Postadress:    Box 151 89, 104 65 Stockholm
Mailadress:    e-post@gaddviken.se
Postgiro:    5 25 40- 2
Hemsidan:    www.gaddviken.se

Jan Jäberg, kappseglingsledare 
08 – 50 22 84 58, 0731 – 587200
Fyrspannsvägen 49, 131 48 Nacka  
janne.jaberg@gmail.com

Maria Nordin, klubbmästare  
073 - 679 00 97
Skärmarbrinksv. 8, 121 35 Johanneshov 
marion_nord@hotmail.com

Henry Holmstrand, suppleant  
08 – 648 75 99, 073 – 696 10 37
Voxnagränd 7, 128 43 Bagarmossen  
henry.holmstrand@gmail.com

Katarina Svennson, ledare för 
juniorverksamheten (adjungerad) 
070 – 873 77 32 
Rankhusvägen 4, 196 31 Kungsängen 
annakatarinasvensson@gmail.com 
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Kallelse
Gäddvikare – Du kallas härmed till medlemsmöte i 

Segel Segel Sällskapet Gäddviken 
Torsdagen den 12 april kl 19.00 i klubbhuset.

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

3. Fastställande av dagordning

4. Bordlagda frågor från årsmötet

•	 Val av tillsyningsman för holmen

•	 Förslag till stadgeändringar, se årsmötesprotokollet för detaljer

5. Medlemsärenden

6. Kassarapport

7. Hamnen

8. Kappsegling

9. Ungdomsverksamheten

10. Klubbholmen

11. Övriga verksamheter

12. Rapporter och skrivelser

13. Övriga frågor

•	 Representation i NFBK och StSF.

•	 Gäddisdag?

14. Avslutning

Lättare förtäring kommer att serveras av klubbmästaren till självkostnadspris.

Välkomna!
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Hamnhörnan
Det drar ihop sig….

Några datum:

Lördag den 14 april är sista dag för bojbesiktning och mätning/korrigering av 
kättinglängd samt sjösättning av bojkar och slagskepp.

Söndag den 15 april är allmänt arbete med bojiläggning med början klockan 10:00 
samt genomgång av pallningar och stöttningar.

Lördag den 21 april är det sjösättning med början klockan 10:00. Då skall det vara 
rent under yachterna.

Söndag den 22 april är reservdag för sjösättning om vi inte blir klara på lördag.

Onsdag den 2 maj med början klockan 18:00 är det städkväll.

Fredag den 4 maj med början klockan 18:00 är det städkväll och sillsexa.

Torsdag den 21 juni skall alla båtar vara påmastade.

Verkstan är nu uppstöttad och kommer att försiktigt rätas upp mot land så att 
skåpdörrarna förhoppningsvis blir lättare att öppna och stänga.

Vi har nu en lösning på belysning och el på pontonbryggorna som vi hoppas skall bli 
klar i vår. Denna lösning kommer att förbättra säkerheten för de yachter som ligger 
med dränkbara länspumpar vid motorboden.

Vårens /försommarens stora arbete blir att måla verkstan.

Men innan dess ser jag fram emot en ny folkfest med slagskeppet vid bojiläggnignen.

Lasse

Inbjudan från Stockholms Båtsnickeri
 
Framförd på årsmötet av Bobby Cyrus.

”I år har vi bla det stora projektet med att byta däck på fam Wallenbergs Refanut 
samtidigt som vi gör en hel del andra jobb också.

Kolla vår hemsida och blogg på www.stockholmsbatsnickeri.se”

Besök från SSG är inbokat 19/4. Besöket kostar 1500:- för en grupp, så ”biljettpriset” för 
den enskilde beror av delatgarantalet. Intresserad? Anmäl dig via e-post eller pappers-post 
till klubben (se s3)!
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Ny kappseglingsledare
Jag fick frågan från Rune om jag ville bli kappseglingsledare efter Mats Byström som 
efter fem år avgick förra året. Posten har varit vakant sedan dess. Jag måste erkänna 
att jag var lite tveksam först. Jag har kappseglat en hel del, under några år till och 
med ganska intensivt i Laser, Five (5O5), Folkbåt och även andra klasser, men jag 
har inte varit med i kappseglingskommittén som mina företrädare och har således 
liten erfarenhet av seglingsarrangemang. Funktionär har jag dock varit i Gäddis, 
som mätningsman, på den tiden vi hade sådana i klubben, men det är ju inte riktigt 
samma sak. Visserligen medlem redan från 1973, men borta i förskingringen i 
Nynäshamn och Torö i många år, tills Lena och jag kom tillbaka till Gäddis 2010 
med vår fina kustkryssare Leja (som nu seglat vidare till Estland och ersatts av en ny 
pärla, Shipman 28:an Vindöga), kändes det som lite mycket att axla denna mantel.  
Men Rune fick mig förstå att vi alla  måste dra vårt strå och ställa upp när Gäddis 
kallar och nu på årsmötet blev jag alltså vald. Jag vill därför passa på och tacka Mats, 
som kvarstår i kommittén, för det jobb han lagt ner på kappseglingen i Gäddis. Väl 
kämpat.

Till min hjälp får jag ju också en erfaren kappseglingskommitté bestående av Mats, 
som blir en bra stöttning, Micke Forslund, Richard Carleson, Viktor Karlin, Stefan 
Hultgren, Henrik´Henke´ Edberg och Gabriel ´Gabbe´Dahlbäck. Med ett sådant 
gäng kan det inte gå fel.

Men nu börjar vintern släppa greppet och vårsolen så smått titta fram och det är dags 
för nya nappatag med skrapor, slipmaskiner och penslar i hamnen innan båten skall 
tillbaka i rätta elementet, och en ny seglings- och kappseglingssäsong börjar.

Närmast står ju Boo Fyr -  Skratten 26 maj som i år liksom förra året startar på 
Härsö. Vi hoppas att det som vanligt blir fina vindar och många deltagare. Se separat 
inbjudan här i ”viket”.

Gäddisregattan går 18-19 augusti och här har Gäddis en tradition att göra bra ifrån 
sig. Vi hoppas på många båtar med fina seglingar och arrangemang i land som 
vanligt.

Kappseglingssäsongen avslutar vi sedan som vanligt med Paketseglingen runt 
Fjäderholmarna 29 september.

När det sedan gäller funktionärer finns det ju som alltid ett stort behov under 
Gäddisregattan om vi skall kunna genomföra denna på ett bra sätt och med flaggan i 
topp. Helst 25 men minst 20 bör vi vara, är vi färre blir det för tungt för dem som är 
lojala och ställer upp.

Detta är alltså ett upprop: Före detta och nya funktionärer!  Hör av er till oss i 
kommittén! Ställ upp mangrant, ni behövs!
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Vi i kappseglingskommittén tror också  att det finns ett behov av att fräscha upp sina 
regelkunskaper, inte bara hos seglingsfunktionärerna, utan hos de flesta av oss som 
kappseglar, om så bara ibland.

Det blir ju så mycket roligare om man vet vad som händer på banan och varför och 
man slipper mycket spott och spe (läs protester). Bra även för dem som kan allt 
eftersom det kommit en del nya regler.

SSF erbjuder nu klubbarna gratis regelkurs på nätet om man har minst 5 deltagare 
(se sep info i detta nr). Kursen är på 7 pass på 1-3 timmar under 4-8 veckor, 
men detta kan man nog komprimera med tanke på att vi ska rusta båtarna också. 
Intresseanmälan kan göras till mig på tel 08-50228458 eller mail  
janne.jaberg@gmail.com så får vi hitta lämpliga tider sedan.

Med önskan om en fin seglingssäsong 2012

Janne Jäberg 
kappseglingsledare

Snabb hjälp och låga premier
Så svarar våra kunder om varför de valt Svenska Sjö båtförsäkring. 

En annan fördel är att vi jobbar enbart med båtförsäkring. Kanske är
det just därför vi har runt 50 000 nöjda kunder. Som alla har en sak

gemensamt. De bryr sig om sina båtar. Precis som vi.

Kolla våra låga premier på www.svenskasjo.se 
Eller ring oss på 08 541 717 50. Kan det vara enklare?
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  INJUDAN TILL SEGLARLÄGER 2012

Segelsällskapet Gäddviken inbjuder till SEGLARLÄGER på L:a Skratten,
                

             Måndag 2 juli till Lördag 7 juli

för dig som är född mellan 1996 – 2003 och kan simma minst 200 meter.

Vi seglar Optimistjolle, Trissjolle och 2,4 mR. Vi sover i militärtält och äter 
hemlagat. Frukost, lunch och middag serveras i klubbhuset. Vi får även bada 
bastu, ha teamövningslekar och mycket annat skoj. Alla dagar avslutas runt 
lägerelden på kvällen.

Målet är att lära sig segla, få klubbkänsla och uppleva skärgårdsliv.

På lördagen avslutas lägret med kappsegling Skratten runt, diplom- & 
märkesutdelning och familjeträff då anhöriga är välkomna ut för vara 
med på avslutningen.

Lägeravgiften är 3.000:-

Barnen är försäkrade genom SSG under lägret.

Anmälan sker på blankett som finns på vår hemsida www.gaddviken.se
Skriv ut och skicka till;
SSG, c/o Katarina Svensson, Rankhusvägen 4, 196 31 Kungsängen
SENAST 30 april, (begränsat antal deltagare). 
Vi kontaktar alla som inte fått plats på lägret senast den 10 maj, och du som 
kommer med på lägret får ett bekräftelsebrev och utrustningslista per 
post.

På hemsidan kan du också läsa vår Läroplan för juniorverksamheten och där 
finns även medlemsansökan för dig som ska gå på lägret men ej är medlem.

Har du frågor om lägret är du välkommen att kontakta;
Katarina Svensson 070-873 77 32.
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Kappseglingsregler på nätet

Hej alla glada Gäddvikare, 
nu är det snart hög tid att börja med båtarna innan de skall ut på böljan den blå.

Men innan dess har vi chansen att datera upp våra regelkunskaper inför sommarens 
kappseglingar.

Det har kommit ett erbjudande från Svenska Seglarförbundet till klubbarna om 
regelkurs på nätet. Kostnaden är 3000:- för klubben men det behövs endast att 5 st 
klarar kursen så får klubben tillbaka kursavgiften.

Så alltså är detta en intressförfrågan.

Är ni intresserade kan ni mejla mig vilka tider ni kan så får vi sy ihop tider som passar 
de flesta.

Ambitionen är att komprimera kursen till så få tillfällen som möjligt med tanke 
vårrustningen mm.

Lokal kommer att vara nere i Gäddis klubbhus, ev hos grannklubben.

Hör av er snarast!

Kappseglingskommittén via

Janne Jäberg

kappseglingsledare

tel 08-50228458, 0731-587200

Jubilarer

Gunilla Hedman,  50 år den 5 juli
Arne Lindblom,  75 år den 4 augusti

Per Nilsson, 75 år den 17 augusti
Erik Nordström, 50 år den 11 september
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Öppna-helg på Lilla Skratten  
19-20 maj 2012

Välkomna att öppna vår holme för säsongen - vi ska städa och tvätta hus och 
toaletter, sätta i bojar och badstegar, sjösätta jollar, ta ner fönsterluckor och laga 
och fixa sånt som behöver omvårdnad. Vi ska också sätta ihop en handtvätt-
pump även till nya toaletterna - ungefär som den till gamla toaletterna. 
Bastun behöver kollas upp och det behöver planeras för fortsättning av 
stabiliseringsarbetet. Alla händer behövs – stora som små och klubben bjuder på 
mat på lördagskvällen till alla föranmälda.

Anmäl dig/er till Margareta på 070 – 620 04 34  
eller på margareta.hedsved@comhem.se senast tisdagden 15 maj. 

 

Varmt välkomna önskar Ö-rådet!

Ur kalendariet
12 april Medlemsmöte
14 april Sista dag för bojbesiktning + kontroll och justering av kättinglängder
15 april Bojiläggning
19 april Sista manusdag Gäddviket
21 april Sjösättning
22 april Sjösättning (reservdag)
30 april Sista anmälningsdag till Seglarlägret
2 maj Städkväll
4 maj Städkväll + sillsexa
10 maj Utskick Gäddviket
19-20 maj Öppna-upp-helg Skratten
26 maj Boo-Fyr – L:a Skratten (öppen kappsegling med start från Härsö)
22 juni Midsommarafton
23 juni Sillunch + Karlssons Kanna
21 juni Alla båtar måste vara påmastade



13

Styrelsens årsberättelse 2011. 
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Årsmötesprotokoll
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Föreningsbrev  

AVS: Segel Sällskapet Gäddviken, Box 151 89, 104 65 Stockholm 
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