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Gäddviket

I detta nummer:
* Ordföranden minns en lyckad regatta
* Årets avgifter!
* Hamnhöran om jubilarer
* Seglarlägret - en succé

Foto: Ulrika ByMickis med besättning seglar hem Fendern.



Ordföranden
trimmar, skotar
och ler åt succén

En ordförande med stil.

I helgen avnjöt jag en av de mest
lyckade Gäddisregattor jag någonsin
varit med om och mörbultad men
lycklig har jag nu äntligen sjunkit ner i
en riktig soffa.
Regattakommittéen med Gun och
Gabbe i spetsen har lyckats få till en
helg där varje stund utan segling
kompenserats med öl och korv eller
bastu eller middag glamorös nog för en
nobelfest och det mest utsökta
dubbelmarinerade fläsk och självklart
liveband i sommarnatten.
Det mesta överöst i sommarsol och
intressanta men sköna vindar som den
extremt erfarna kappseglingsledningen
Janne och Mats med entourage
omvandlade till 4 oerhört lyckade och
skoj race.

Efter denna fantastiska sommar är det
nästan så man längtar till att få sätta
igång att byta spant igen.
Väl mött till paketsegling och
upptagning så småningom

Vid pennan
Jacob

Koll på senaste nytt?

Spana in www.gaddviken.se!



Hamnhörnan

Vid pennan
Lasse S

Efter en lyckad sjösättning i strålande
väder så utbröt 90-årskalas för Jacob
Hagbergs vackra 30:a Tersen. Hon låg
förtöjd mellan tvättbryggorna inför en
beundrande församling av med
champagne försedda medlemmar.
Ytterligare två yachter fyllde år - 22:an
Skipjak, 50 år och Svean Mathilda II,
40 år, alltså totalt 180 års firande.
Under 50 års är egentligen ingen ålder
för Gäddis yachter.Städkvällarna fick
kanske inte det resultat som vi är vana
vid. Efter första städkvällen såg det
mycket prydligt ut på hamnplan. När
andra städkvällen var över så hade
jollebryggan rivits och hamnplanen
hade begåvats med en ny brädhög till
Guns behärskade förtjusning. Det blir
en borttansport i höst. Jollebryggan har
i alla fall fått en välbehövlig renovering.
Nu är det bara jollarna som
fattas...Utbyggnaden av den fasta
bryggan vid klubbhuset blev klar i maj.
Denna brygga kommer nog att bli en
kommande partyplats. Lasse G
snickrade även ihop två bord till
klubbhusets veranda. Vårens stora
jobb, målning av klubbhuset,
genomfördes under två helger under
Yvonnes och Pias ledning. Stina såg till

att väggarna utsmyckades med tavlor
och andra prydnader. Vitrinskåpet
lackades i Gäddisgrön färg.
Totalresultatet är mycket lyckat. Tack
alla som hjälpte till!I den varma
sommaren har övergödningen av
Svindersviken resulterat i ovanligt
mycket beväxtning i vattnet och även
på båtbottnarna. Det ser ut som om vi
måste hitta på något sätt att rensa bort
denna bottenvegitation, hur vet jag inte
just nu.Den 27 september är det
förberedande torrsättning 0900 -
1300. Därefter seglar vi
paketkappseglingen. Helgen 4 - 5
oktober, med start 0900, är det
torrsättning, samma rutiner som förra
året.Jag vill, som vanligt, påminna om
att torrsättning förutsätter att det finns
kopia av gällande försäkringsbevis i
den vita pärmen i klubbhuset.



PRELIMINÄRPRISLISTA
Gäller från och med hösten 2014

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift: 380:-

Medlemsavgift, junior (under 21 år): 115:-

YACHTAVGIFTER

Yachtavgift: 430:-

Hamnavgift, per kvm (yachtens LÖA största

bredd) inkl bryggplats: 138:-

Inregistreringsavgift för yacht: 750:-

Sommarplats: 2100:-

(Återgår till vinterplatsliggaren vid

sommarplatsuthyrning, 250:-)

ÖVRIGAAVGIFTER

Extra sliptagning för i sällskapet inregistrerad

yacht: 60:-

Sliptagning och sjösättning av icke medlems

yacht: 600:-

Hyra av mastkran för icke medlems yacht, per

tillfälle: 130:-

(Gäller ej medlem i klubb tillhörande NFBK

då SSG-medlem ej nyttjar mastkranen)

Hamnavgift för gästande yacht - tre dagar fritt -

därefter per dygn: 35:-

Anmälningsavgift för yacht vid intern

kappsegling: 140:-

Skåphyra, inne: 200:-

Skåphyra, ute modell mindre: 140:-

Skåphyra, ute modell större: 200:-

Böter för yachtägare som uteblivit från allmänt

arbete: 1000:-

Förseningsavgift (vid betalning efter

förfallodag av klubben utställd raräkning):

125:-

PRISLISTAÖVRIGAARTIKLAR

Standert (obligatoriskt för inregistrerad yacht):

200:- Nyckeldeposition: 400:-

Mössmärke: 145:-

Klubbnål: 30:-

Dessa artiklarförsäljes av kassören eller

ombud. Kontaktuppgifter finns i

Gäddviket.   

Avgifter 2015

Tjejer!
Glöm ej boka in torsdagen den 30:e oktober i din kalender!
Vad vi hittar på - kommer på hemsidan inom kort.

Väl mött,
Gun & Yvonne



Lördagen den 29 November
Packa din egen korg för en förlängd jullunch!

Taxibåt från Vaxholm vid 13-tiden (ca 100:-/person).
Retur vid 18.30. Exakta tidpunkter meddelas vid anmälan.

Väl mött!

PS! Ta med en julklapp värde ~ 20:- OSA!

Jag måste ha din bindande anmälan senast
22 November på tfn 073 – 825 48 48 alt. yvonne.fergell@teknord.se

Stängarhelg på Skratten
Välkomna till stängarhelg på
Skratten 20-21 september.

Vi pysslar tillsammans och bjuder
på lunch lördag o söndag och
grillar på lördagkväll.

Det är roligare ju fler vi blir
Anmäl dig till Lena :
taketkarlsson@hotmail.com
senast måndag den 15 september.

Hälsar Ö-rådet

Du har väl koll
på din

nattvakt?

Traditionsenlig
Adventstur till Skratten



Adress- och telefonlista till styrelsen

Jacob Hagberg, ordförande
070 – 731 74 06
ordforanden@gaddviken.se

Bosse Willén, vice ordförande
070-40 20 519
v.ordforanden@gaddviken.se

Lars Wallman, kassör
08 – 99 89 21, 070 – 484 00 80
kassoren@gaddviken.se

Lars Gradén, sekreterare
076-778 9624
sekreteraren@gaddviken.se

Lars Salomonsson, hamnfogde
070 – 886 56 02
hamnfogden@gaddviken.se

Jan Jäberg, kappseglingsledare
08 – 50 22 84 58, 070 – 23 55 643
kappsegling@gaddviken.se

Henrik Edberg, klubbmästare
073-623 7916
klubbmastaren@gaddviken.se

Pia Barkstedt, suppleant
072-250 5657
suppleant@gaddviken.se

Katarina Svensson, juniorsektionen
070-873 77 32
juniorverksamheten@gaddviken.se

Lena Karlsson, Holmfogde
070-588 02 78
holmfogden@gaddviken.se

Ulrika By, redaktör Gäddviket
070-627 8283
gaddviket@gaddviken.se

Telefon till klubbhuset: 08 - 644 01 38

Postadress: Box 151 89, 104 65 Stockholm

Mailadress: e-post@gaddviken.se

Postgiro: 5 25 40-2

Hemsida: www.gaddviken.se



Fullt ös och fin framgång
Årets seglarläger blev en fullträff
Årets seglarläger på Lilla Skratten bjöd
på allt man kan önska sig och, faktiskt
– mer där till! 36 underbara,
kämpande, entusiastiska barn kom,
sågs och erövrade så väl ön som vattnen
kring Lilla Skratten.
Och det inte bara i regn, stiltje och
svårseglade förhållanden – utan också i
sol, fullt ös och i lugn och ro kring
lägerelden.
Frukost, segla, lunch, segla, mellis,

segla – vilka vuxna hade pallat det
programmet? Inte många, men "våra"
ungar gjorde det med glans!
Bäst av allt var att SSG (yeah! yeah!
yeah!) seglade hem Fendern i den
rafflade kappseglingen mot Trälhavets
båtklubb. Michaela styrde trissen!
Det sämsta med lägret? "Att det tog
slut" – sa nästa alla barn när det var
dag att åka hem
Vi längtar alla till nästa år!



Knep och knåp, knut och knop. Det fanns tid för allt på lägert.

Dags att förbereda sig för kappsegling. Ella i grupp
Silver fortsättning är taggad.

Alexander ser ut att fundera över hur storseglet på
Trissen sitter.



JanneGarnumhar seglat vidare

Han ankom Gäddis redan som liten
kille på tidigat 60-tal, då, enligt
sägnerna, pappa Sigge var på inväg till
Svindlersvik med familjens
ljungströmmare "Clara". Han blev
inropad/lurad av vår hamnfogde
"Hubben" att angöra Gäddis istället,
och på den vägen blebv det...
Ljungströmmaren var lite udda och
platsade väl tillsammans med von
Bahr´s trimaran bakom segeltorkendär
vårt nuvarande klubbhus nu ligger.

Janne "växte upp" i Gäddis, enligt
dåvarande matrikel som junior och han
var alltid tillsammans med farsan
"Sigge". Redan då skapade Gunnar
Bergqvist benämningen "bröderna
brothers" på de två.
Tidigt 70-tal bytteGarnums till en
plywoodlåda av typen "Thunderbird"
Underteckad, som råkade bli
vintergranne med "L´Amica", kallade
den "spårvagn med fenköl och
fristående roder", men båttypen blev ju
sedemera modern.

Efter sjösättningarna kalla, råa tisdag-
och fredagkvällar då vi vanliga
"suputer" försökte hålla värmen med
diverse destillerade drycker, till en
början i det kalla, dragiga klubbhuset

(nuvarande verkstaden) såg vi varje år
ljus från den kalla, mörka bryggan.
Hela familjen Garnum (Sigge, mamma
Eva, syster Lena och JAnne) firade
spritfritt med stearinljus i "spårvagnen
L´Amica" - det är en fin minnesbild.

Janne växte till sig och skaffade själv ett
tag en läckande skuta/husbåt. men
återkom till fadershuset mitten av 80-
talet med den fina kryssarkanotern
"Tersen". Tidigt 90-tal såldes L´Amica
och bröterna brothers samsades om
kryssarkanoten tills Sigge tackade för
sig här om året. Janne fick kämpa
ensam, trots sämre och sämre hälsa
med bland annat livslång och ständigt
svår diabetes.
Vi glömmer gärna att Janne var duktig
och mycket envis. Bland annat byggde
han mer eller mindre hela trädäcket
framför vårt klubbhus själv.
Janne blev bara 56 år.

Hej då från
Jonne, SSG



Dags att Paketsegla!

Kallelse till medlemsmöte höst 2014
Du kallas härmed till medlemsmöte i
Segel Sällskapet Gäddviken
Torsdagen den 18 september kl 19.00 i
klubbhuset
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga
utlysning
3.Val av mötesordförande och
sekreterare
4. Val av två justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet och att
räkna avgivna röster
5.Fastställande av dagordning
6. Bordlagda frågor från årsmötet
(Ingen fråga bordlades).
7. Medlemsärenden

a. Medlemmar in

b Medlemmar ut
c. Båtar in
d. Båtar ut

8. Motioner
Omröstning av pågående

stadgeändringar.
9. Kassarapport
10. Hamnen
11. Kappsegling
12. Ungdomsverksamheten
13. Klubbholmen
14. Klubbmästeriet
15. Rapporter och skrivelser
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Bilaga 1 Motion om stadgeändring
gällande funktionär

Lördagen den 27 september, skepparmöte
13.30, start 14.00, sen blir det
regattamiddag!
Gör din anmälan senast onsdag 24:e
September per telefon till Jan Jäberg 08-
502 284 58 el0ler mail:
janne.jaberg@gmail.com, eller på
anmälningslista i klubbhuset.

Anmälan ska innehålla uppgifter om
båttyp, segelnummer, ansvarig skeppare,

skepparens adress, telefonnummer och e-
postadress samt klubb.
Anmälningsavgift enligt prislistan 130:-
debiteras på årsräkningen.
PRISER
Priser delas ut till alla. Priser är paket som
deltagarna tar med sig själva, ca
motsvarande ett värde av en flaska Via del
Campo Tinto (fn 57 kr.)
ÖVRIGT:Tävlingen genomförs i samband
med Gäddisdagen och korv, kaffe och kaka
serveras from kl 13.



Vi har ju lyckats bra med regattorna
genom åren men frågan är om inte årets
regatta slog popularitetsrekordet.
Åtminstone om man skall döma av
seglarnas kommentarer efteråt. Det var
riktigt lyckat och orsakerna till det var
flera. Som vanligt var det dåligt med
anmälningar när det bara var en vecka
kvar men det blev till sist i alla fall 20
båtar. Även om inte vindstyrka och
riktning var den bästa hade vi ändå tur
med vädret. På fredagen var det regn
och elände men både lördagen och
söndagen kom med sol och värme.
Trots relativt svaga och vridiga vindar
kunde seglingarna genom föras på bästa
sätt. Vi hade nu också för första gången
ett nytt startförfarande med sifferflaggor
för varje minut före start. Mycket enkelt
att förstå jämfört med gängse
startprocedur med 5-4-1minutssytemet.
Seglarna kunde nu också ägna sig åt
annat som att kolla linjen och banan än
att titta på klockan hela tiden för att veta
hur lång tid det var kvar till start. Många
kunde inte förstå varför man inte haft
ett sådant här system tidigare. Efter
lördagens seglingar blev det som vanligt
after-sail på helikopterberget och sedan
på kvällen regattamiddag.

Dubbelmarinerad genommör fläskfilé
med potatisgratäng och vin till detta,
riktigt riktigt gott. Men pricken över i
var ändå musiken. Vi hade lyckats få ut
till ön bandet från årsfesten, The Big
Rockets, som spelade rocka-a-billy så
vi höll på att ramla baklänges från
bänkarna. Det var bara gå upp och
rocka loss.
På söndag var det distansen och
återigen hade vi tur med vädret. 3-4
m/s och sso vind. Det blev alltså
undanvindsstart men en hyfsad kryss
ner på Västra Saxare från Ikorns fyr
och i mål. På land kämpade under
tiden alla frivilliga funktionärer med
att städa och återställa allt från
gårdagen, bänkar, bord, presseningar,
belysning, ja allt. Imponerande ! Ett
jättestort tack till er alla. Utan er
kämpainsats skulle inte regattan ha
kunnat bli av.
Efter prisutdelningen där seglarna
tackade för ett fint arrangemang
droppade båtarna av från ön.
Kvar blev vi som stått för
arrangemangen och som hade att städa
det sista och återställa bryggorna mm.
Innan vi också kunde lämna Skratten.

Janne

Gäddisregattan i våra hjärtan
- återigen succé till sjöss och på ö



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

Föreningsbrev B


