
  Årsberättelse 2018

 

Styrelsen lämnar följande årsberättelse för verksamhetsåret som börjar 1 
januari 2018 och avslutas 31 december samma år.

Vi som valdes att sköta styrelsearbetet 2018 är:

Bosse Willén Ordförande   

Gabriel Dahlbäck Vice Ordförande  

Lars Wallman Kassör

Carolina de la Fé Sekreterare

Henrik Edberg Hamnfogde

Kalle Karlsson Holmfogde

Jan Jäberg Kappseglingsledare

Andreas Ekström Ledare Juniorer

Leo Regazzoni Klubbmästare

Sammanträden

Under året har Sällskapet hållit ett årsmöte, två medlemsmöten samt 10 
styrelsemöten.

Dessutom har vi haft ett möte med Svindersvikens båtklubbar, hos oss, och ett i 
Nacka Förenade Båtklubbar. 
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Medlemmar och yachter

Under verksamhetsåret har medlemsregistret genomgått följande förändringar:

Sällskapets eskader

under året avregistrerade:       7 st

under året inregistrerade:      14 st

omfattar vid årets slut:          84 st, varav 41 på hamnplan

Medlemsantalet

under året utgångna:              22 varav 3 uteslutna.

under året invalda:                 17 varav 7 juniorer

vid årets slut:                         228 st

Utdelning av förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser under året.

Pia och Christian Barkstedt, Sofia Broomé, Maria Nordin och Lars Samuelsson 
visades alla Sällskapets uppskattning med överlämnandet av en flaska bättre 
bubbel.

Henrik Edberg tilldelades en förtjänstplakett i guld för sitt arbete som 
Klubbmästare.

Sten Bruno och Bo Willén utsågs till hedersledamöter i Sällskapet.
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Hamnen
På årsmötet valdes återigen en ny hamnfogde.

Bojbesiktning, bojiläggning och sjösättning gick bra. Alla båtar höll sig flytande 
men den torra sommaren gick hårt åt träbåtarnas skrov, några försågs med kjolar för
att minimera sprickbildningen. Sillsexan var lika trevlig som vanligt, inte minst 
tack vare klubbmästare Leos insatser.

Efter sjösättningen skulle en båt torrsättas, varvid slipvagnen spårade ur, två 
gånger. Under växande panik insågs att rälsen var krökt och behövde repareras 
under sommaren, om vi skulle kunna torrsätta några yachter till hösten. 

Under vice hamnfogde Victors ledning påbörjades en reparation. Den erfarna 
gruppen Lasse S, Ove E och Nisse F planerade och konstruerade. Tvättbryggorna 
engagerades som pontoner och en lyftanordning byggdes på dem. Bryggorna 
fixerades på var sida om rälsen, lyftband lades runt rälsen och fästes i lyftbommen. 
Domkrafter höjde lyftbommen medan tvättbryggorna sjönk djupare i vattnet – och 
rälsen höjdes tillräckligt för att få under en ny syll. En slipvagn med hjulen fixerade
i sidled sjösattes sakta och stoppades ovanför syllen. På så vis tvingades rälsen till 
korrekt bredd och syllarna kunde sättas fast. Dykargruppen Peter S och Leo R 
gjorde ovärderliga insatser. Efter att ha upprepat detta några gånger var 
reparationen klar och slipen i skick som ny.  Som ett första test kunde Rödnäbba 
torr- och sjösattes utan problem.

Det krävdes några extra arbetskvällar för att fixa de krokiga spåren till slipvagnen, 
gäddvikarna ställde som vanligt upp. Victors slutord: Allt gick som på räls … 
såsom hela projektet har gjort! Tack alla ni som gjorde det! Är bara så stolt att 
vara en Gäddvikare och det tycker jag att vi alla ska vara! Vi liksom bara klarar 
allt! Ha en härlig sommar och segla lugnt!

Sju bryggplatser hyrdes ut under sommaren, inklusive IF-gruppen.

Förberedande torrsättning såväl som torrsättning gick riktigt bra, slipspelet 
knackade lite svagare i år. I år torrsatte vi 21 trä- och 20 plastyachter.

I hamnkommittén har under 2018 ingått Henrik Edberg, Victor Chan (del av året), 
Sten Bruno, Nils Fergell, Gunnar Lindstrand, Patrik Stenberg och Svante Söderlind.
Vi i hamnkommittén vill tacka alla som ställt upp och jobbat under året.

/Bosse
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Kappsegling

Kappseglingskommittén har haft möte 6 gånger under året. Vi har där sökt ta fram 
lämpliga datum för av klubben arrangerade kappseglingar. 

Vi har också ständigt diskuterat hur man ska kunna öka intresset för kappsegling i 
klubben. Det kan konstateras att intresset har gått ner, inte bara i klubben, utan 
överlag i hela landet. Anledningen till varför det blivit så finns det flera teorier om. 

Vi har även letat lämpliga av seglarförbundet anordnade utbildningar, som kan 
passa våra funktionärer och medlemmar. Jan Jäberg och Richard Carlesson, som 
båda är certifierade domare-blå, har deltagit i flera av seglarförbundets 
domarträffar. 

Ett annat uppdrag kommittén haft är att utse vinnarna av priserna för Årets Seglare 
och Vrakpriset. Kommittén består förutom kappseglingsledaren av Mats Byström, 
Richard Carleson, Katarina Grenfält, Per Peppe Pettersson, Gabriel Dahlbäck och 
Peter Seybolt. 

Klubben har traditionellt arrangerat tre kappseglingar under året, Boo fyr- Lilla 
Skratten, Gäddisregattan och Paketseglingen.

Boo fyr-Lilla Skratten

Boo fyr-Lilla Skratten seglades lördagen den 2 juni. Det är en distanskappsegling 
på ca 27 sjömil från Härsö till klubbholmen.  Starten sker med s k jaktstart där 
båtarna startar med olika individuella tidsavstånd, beroende på vindstyrkan, så att 
den långsammaste båten startar först och snabbaste sist.

Seglingen samlade 14 båtar som i år var fler jämfört med föregående år. Detta tack 
vare att i år även Skärgårdskryssareförbundet var inbjudna och 6 skärgårdskryssare 
hörsammat detta.
Vädret var tursamt. Soligt och varmt och vind på ca 4-5 m/s från NO gjorde 
seglingen till en trivsam upplevelse. På Holmen blev det sedan trevlig samvaro med
mycket snack i båtarna och på land, med vinbål, tipspromenad och allt det andra 
som hänger ihop med roliga kappseglingar.
Vinnare blev Mattias Malmros och Tina Westerlund i sin A22 SWE 20 Royne tätt 
följd av Janne Nystedt i Sk30 Pani och Joakim Rodebäck i Sk30 Ruth.

Styrelsemöte

Sida 4 (8)



  Årsberättelse 2018

Gäddisregattan

Den öppna kappseglingen Gäddisregattan seglades den 18-19 augusti. Efter mycket 
lobbying och många kontakter och utdelning av reklamblad till klubbar och 
klassförbund lyckades vi till sist få ihop 23 båtar på Lilla Skratten. Att kunna få 
ihop till det antal som vi hade under rekordåren 2008, 2009 och 2011 med 40-talet 
båtar bedömer vi inte längre vara realistiskt. Som under tidigare år kom 
anmälningarna in sent. Två veckor innan sista anmälningsdatum hade bara 6 båtar 
anmält sig och vi befarade att det skulle bli en repris på 2017 då det bara kom 8 
båtar.

När man skall besluta om datum för regattan är svårigheten att konkurrera så lite 
som möjligt med andra kappseglingsarrangemang. Detta lyckades vi ganska bra 
med  och var troligen också ett skäl till att vi ändå fick ihop så många båtar. 
Vädret visade sig från sin bästa sida med värme och sol och en SV vind på 5-6 m/s 
under lördagens tre banseglingar och något mer under söndagens distanssegling. 
Distanseglingsbanan hade vi ändrat från föregående år så att det blev ett längre 
kryssben, vilket var uppskattat. Tyvärr fick vi en liten kuling från NV på söndags-
morgonen vilket fick bryggornas förtöjningar att börja släppa. Tillsammans med att 
även de båtar, varav en del ganska stora, som låg ankrade på västsidan av 
bryggorna började dragga, fick det till följd att bryggorna vek sig och några båtar 
riskerade att bli skadade. Flera var tvungna ankra om medan en del valde att lämna 
holmen och segla hem, vilket gjorde att det bara kom 13 båtar till start på distansen.
På lördagen efter seglingarna var det after-sail med korv-och ölförsäljning och 
därefter regattamiddag med barförsäljning som var mycket uppskattad, vilket vi har
fått höra från flera seglare. Att vi lyckades så väl även 2018 måste till stor del 
tillskrivas våra 20 fantastiskt lojala funktionärer som ställer upp varje år för 
klubben och gör regattan till en stor upplevelse. Detta kan inte nog understrykas.

Paketseglingen

Paketseglingen slutligen seglades lördagen den 29 september, som alltid efter 
förberedande torrsättning. Det seglas två varv runt Fjäderholmarna och starten sker 
med sk Le Mans-start från vändskivan i hamnen så att man springer ut till båten 
som ligger vänd med fören utåt och seglen klara för att hissas. Man startar efter sitt 
SRS-tal, handikapptal, så att långsammaste båt startar först och snabbaste sist. I 
Gäddis har vi tagit detta ett steg längre och infört s. k. GRS-tal så att de tre bästa 
båtarna får sämre handikapp till året därpå och de tre sista får bättre. Detta för att 
öka intresset och chanserna för de som inte är så kappseglingsvana. I sin ambition 
att göra den bästa starten brukar alltid någon trassla till det och så var det även i år. 
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Att i den västliga vinden försöka sätta spinnaker innan man kommit loss från bojen 
är ingen bra metod utan får bara till följd att båten hamnar bland andra bojar. 
Det ingår också tre andra tävlingar, rodd och knopslagning samt en nautisk 
frågetävling och de räknas lika med seglingen.
Efter seglingarna bjöds det på ärtsopppa med punch i klubbhuset, och sedan blev 
det utdelning av priserna, paketen. Alla skeppare ska ha med sig ett paket värde 80-
90 kr, därav namnet paketseglingen.

Åtta båtar var med. Mattias och Tina vann seglingen i sin A22 Royne men Katarina
och Göran Svensson tog totalsegern genom att komma tvåa i seglingen och 
frågorna och vinna både rodden och knopslagningen.

/Janne

Klubbmästeriet

Per definition så tillträder klubbmästaren efter årsmötet men i praktiken avslutas 
klubbmästeriets år i och med årsfesten. Så skedde även 2018 då Sofia Broomé, i 
och med en mycket lyckad och uppskattad årsfest, överlämnade stafettpinnen till 
mig.

Då undertecknad var nybörjare i rollen frågades erfarna gäddvikare ut kring 
diverse: hur många brukar delta vid sillsexan? Är det brukligt att sälja öl som gick 
ut 2017 (på egen risk)? Kan man byta ut ärtsoppan mot chicken nuggets? o.s.v. 
Ofta fanns svar på tal men ibland fick en testa sig fram.

Elddopet kom i form av sillsexan. Mycket nervositet kvällen innan men 
tillställningen fortlöpte utan större incidenter och inga högljudda klagomål hördes 
vilket tolkades som positivt.

Därefter tog klubbmästeriet sommarlov och laddade batterierna för höstens första 
sammankomst vilket blev paketseglingen. Inga chicken nuggets serverades utan 
hemmagjord ärtsoppa (det finns en första gång för allt) blev det, med de vanliga 
tillbehören inkl. varm punsch. Soppa gjordes till 25 personer och varenda liten 
soppslev åts upp. Utöver det så hade 48 korvar och en massa fikabröd sålts efter 
den förberedande torrsättningen.
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En mörk novemberkväll bjöds det sedan in till pubkväll. ”Gäddis-The movie” 
visades på vita duken för den 13 man starka publiken. Bosse dök upp med ärtsoppa 
som serverades och korv, snacks och öl/vin såldes till de närvarande. För er som 
inte sett filmen, gör det!

Nu väntar endast den avslutande uppgiften, årsfesten, innan jag tackar för mig och 
överlämnar stafettpinnen till nästa klubbmästare. Det är med stor entusiasm jag ser 
fram emot årsfesten då jag vet att detta är tillfället då gäddvikare bjuder upp till 
dans, dock finns även viss oro då det i skrivande stund är något få som anmält dig 
(en person)…Om ni missat inbjudan så finns den i senaste gäddviket. God mat och 
dryck, livemusik och trevligt sällskap utlovas! Se nu till att anmäla er snarast 
möjligt till mig (leoregazzoni@hotmail.com / 073 663 76 11)
Sort tack alla ni som hjälpt mig under året!

Vänliga hälsningar,
Leo Regazzoni, avgående klubbmästare 

Juniorverksamheten

Juniorverksamheten i SSG har under året genomfört ännu ett läger på lilla Skratten, 
som alltid soliga vecka 27. I år blev vi trettio barn och tjugotre ledare. Vid tiden för 
sista anmälningsdag fanns barn som såg fram emot nya skratt och minnen, föräldrar
som försökt anmäla sina barn på alla upptänkliga sätt men ingen klarhet i om det 
överhuvudtaget skulle bli något läger eller vem som var ansvarig för det. Efter att 
ha vädrat alternativet att tvingas ställa in lägret - något besked var vi det här läget 
tvungna att ge barnen och de frågande föräldrarna - fattades beslutet att ett läger ska
hållas till varje pris. Med kort varsel hölls ett välbesökt första möte i slutet av april 
och bollen sattes i rullning. Nytt för i år var att fler - kanske tack vare den sena 
starten - kände ett större ansvar för allt runt omkring och vi fick många exempel på 
hur mycket vi klarar om vi gör det tillsammans. "Det här löser vi" var credot sen 
möte ett och det gjorde vi! 

Väl på ön flöt lägret på med god erfaren bäring och tack vare stora insatser med 
transporter av lånade och hyrda jollar fanns flytetyg till alla små och följebåtar nog 
att våga låta dem släppa bryggan. Ett extra omnämnde förtjänar alla som gjorde 
lägret möjligt, men Mathias och Oscar Johansson som transporterade tiotalet, 
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genom dem lånade optimister, från Tibble Sjöscoutkår hela vägen från Kungsängen
till Skratten. Även Felicia Rosenberg, som hanterade all elektronisk 
kommunikation och all kontakt med föräldrarna, förtjänar att nämnas särskilt - 
särskilt som hon under veckan växte till en fullfjädrad och uppskattad inofficiell 
lägerchef. 

Vid verksamhetsårets närmande slut har inför 2019 års läger redan ett möte hållits 
och entusiasmen är lovande. Båtar saknas fortfarande men med gemensamma 
krafter känner vi oss trygga i att det löser sig i år också, på något sätt. Ett 
annorlunda läger som det blev, fanns många nya situationer att lösa och på ön 
skapades principbeslutet att lägret inte verkar för att lära baren att segla, utan för att
lära dem att bli seglare. Att sköta ett trangia-kök ska vara lika viktigt som att kunna 
segla trapets, att tryggt kunna njuta av vind och vatten ska vara lika viktigt som att 
vinna en kappsegling. Med en sådan filosofi hoppas vi att både ungar och 
ungdomar växer upp till både seglare och charmörer och att lägret ska bestå! 

/Gabriel

Holmen

Holmen öppnades och stängdes på utsatta helger med hjälp av flitiga medlemmar. 
Under säsongen fraktades två nyinköpta betongbryggor dit, men ännu återstår 
arbetet med att få dem placerade och väl förankrade. Nacka kommun har begärt in 
en redogörelse över L:a Skrattens bebyggelse samt vatten och avlopp. Vi kommer 
sannolikt behöva förbättra torrtoaletterna. 

/Bosse
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