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Segel Sällskapet Gäddviken

Manusstopp nästa nummer 20/10 mejla bidrag till gaddviken@gaddviken.se

Gäddviket

I detta nummer:
* Ordföranden uppmanar
* Hamnkaptenen lovar arbete
* Nya tider, nya priser
* P-platserna i fara

På startlinjen.Gäddisregattan 2015.



Ordföranden manar till samling:

En ordförande med örn.

Sommaren har hitintills bjudit på
ömsom vin och ömsom vatten och
jag hoppas att proportionerna har
bättrat sig något när ni läser detta.
Seglarlägret har i år firat
tjugoårsjubileum och var som
vanligt ovanligt lyckat – en stor
eloge till alla som bidragit.
Klubbhuset och holmen är som väl
är i toppskick och redo för alla
regattor och fester som nu stundar
men styrelsen har fått en ny nöt att
knäcka eftersom kommunen sagt
upp avtalet för vår parkering. Hur
detta kommer att sluta vet vi inte
men Svindersviksklubbarna
samarbetar för att försöka hitta en
lösning. Den 17/9 är det
medlemsmöte då vi
förhoppningsvis har mer
information om detta. Jag hoppas
att många kan vara med, om inte
annat så för att träffas och
uppdatera er om vad som är på
gång. Därifrån kan man fortsätta
direkt till Skratten eftersom helgen
den 19/9 är sista chansen att njuta
på Skratten och samtidigt förbereda
holmen för nästa säsong. Det vore
såklart toppen om några fler än

örådet hade möjlighet att komma ut
– det behövs. Förra året hade vi en
strålande och frisk paketsegling där
vissa fick höjda GYS-tal och andra
sänkta men alla fick paket och
massor av ärtsoppa med punsch.
Årets sista chans att sno åt sig
Örnen är den 26/9, missa inte den!

Vid pennan
Jacob

P-platserna i fara!



Hamnhörnan

Vid pennan
Lasse S

Efter en kall och regnig sommar,
dock med bra vindar, går vi nu mot
höstsäsongen.
Den kalla sommaren har tydligen
gjort att sjöbeväxtningen inte är lika
omfattande som förra året. Nu, i
augusti, ser det dock ut som om det
åter har börjat växa igen i vår
övergödda vik. Alla våra sjöfåglar
mår bra och har nu fått ungar.
Liksom sina föräldrar så läser de
inte tidningarna och vet därför inte
att Svindersviken klassas som en av
Stockholms giftigaste vikar...
Jannes Shipman 28 är reparerad och
har seglat i sommar. Inför vintern
kommer båtens stöttning att
modifieras utifrån erfarenheterna
från vårens tillbud. Det finns i
nuläget inte anledning att ändra
föreskrifter om pallning och

stöttning, man måste se vad som
behövs till varje enskilt båt. En
konsekvens är nog vi kommer att
bli mer restriktiva att ta upp
djupgående båtar med kort fenköl.
Höstplaneringen ser nästan ut
som vanligt:
26 september förmiddag:
Förberedande torrsättning
3 - 4 oktober heldagar:
Torrsättning
14 november: Alla båtar ska vara
täckta
15 november: Höststädning

Som synes så har vi något kortare
tid på oss att täcka, detta för att
minska risken för att hamnen är
täckt av snö vid höststädningen. En
och en halv månad borde dock
räcka för att täcka båten.Passa på
och tyck till om prototyperna till
nya uteskåp som nu sitter på
klubbbhuset. Under vintern skall
nya uteskåp seriebyggas för att sitta
på väggarna till klubbhus och
verkstad. Nuvarande uteskåp skall
rivas i den takt som nya skåp
tillkommer.



Gäller från och med hösten 2015

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift: 390:-

Medlemsavgift, junior (under 21 år): 120:-

YACHTAVGIFTER

Yachtavgift: 550:-

Hamnavgift, per kvm (yachtens LÖA

största bredd) inkl bryggplats: 124:-

Inregistreringsavgift för yacht: 770:-

Sommarplats: 2200:-

(Återgår till vinterplatsliggaren vid

sommarplatsuthyrning, 250:-)

ÖVRIGA AVGIFTER

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: 145:-

Skåphyra, inne: 205:-

Skåphyra, ute modell mindre: 145:-

Skåphyra, ute modell större: 205:-

Böter för yachtägare som uteblivit från

allmänt arbete: 1000:-

Förseningsavgift (vid betalning efter

förfallodag av klubben utställd raräkning):

125:-

PRISLISTA ÖVRIGT
Standert (obligatoriskt för inregistrerad

yacht): 200:- Nyckeldeposition: 400:-

Mössmärke: 145:-

Klubbnål: 30:-

Dessa artiklarförsäljes av kassören eller

ombud. Kontaktuppgifter finns i

Gäddviket.   

PRELIMINÄR PRISLISTA FÖR 2016



Vi räknar med att påbörja arbetet
vid 9-tiden på lördag morgon (men
alla är ju välkomna redan på
fredagen) och så håller vi på till vi
är klara på söndagen.
Som vanligt är det en massa jobb
med att städa och feja, ta in
badstegar, sätta upp fönsterluckor
och annat.
Dassen ska vinterbonas och båtarna
täckas m.m.
Vi bjuder på lunch båda dagarna

Välkommen till Lilla Skratten
för att stänga för säsongen

den 19-20 september

Vi vill rikta ett stort tack till Råseglarhuset på

Skeppsholmen, Stockholms Skepps &

byggnadsvårdshandel i Midsommarkransen, SeaSea i

Nacka och Macsupport i Stockholm som alla skänkt

priser till våra kappseglingar.

och middag på lördagskvällen (inkl ett
par glas vin) samt naturligtvis trevligt
sällskap i ett glatt gäng!
För att vi ska kunna beräkna åtgången
av mat m.m. är det bra om du anmäler
ditt deltagande till Lena Karlsson på
mejladress
taketkarlsson@hotmail.com eller
telefon 0705 88 02 78 senast måndag
14 september.

Varmt välkomna önskar Ö-rådet



Gäddisregattans stora vinnare
Det är något magiskt med
gäddisregattan.
Varje år får jag den där känslan av
att denna gång kommer det inte
fungera. Och ändå blir det succé.
Varje gång!
Det brukar ju vara väldigt få
anmälda på fredagen en vecka
innan, men i år var det ovanligt få,
bara 7(!) st. Minst sagt oroande,
men erfarenheten säger att man
måste ha is i magen när det gäller
regattan, seglare är tröga att
bestämma sig. Så till sist fick vi i

alla fall ihop 21 anmälda, och det

får väl anses som godkänt, om än
knappt.
Den stora besvikelsen var ändå att
det bara kom två M22,or.
Visserligen hade man SM i Nynäs
en vecka innan (8!? båtar) så
kanske en viss trötthet hade smugit
sig in, men med tanke på den stora
flottiljen i Gäddis är det för dåligt.
Där har ni lite att jobba på M22-
seglare.
Vidare hade vi väl räknat med fler
Folkbåtar och Smaragder, det kom

Max Nystedt, pokalernas mästare.



två dojor och tre smarrar. Både
Smaragderna och Folkbåtarna hade
ju i år lagt in Gäddisregattan i
Stockholmserien och sin ranking
och flaggat för den både i
tidningarna och på nätet. Den stora
glädjen var nu i stället IF:arna, som
återigen visade att de är en av de
aktivaste klasserna, de var 5 på
startlinjen.
Sedan hade vi tur med vädret.
Stadig vind på ostkanten ca 3-4 m/s
på lördagen och lite mer på
söndagen, soligt och varmt bidrog
naturligtvis också till att göra
regattan lyckad. Starterna och
seglingarna fungerade perfekt utan
incidenter och bara nöjda seglare,
men så har vi nu ett erfaret och väl
sammansvetsat gäng på sjön, både i
startfartyget och i märkesbåtarna.
Alla funktionärer gjorde återigen en
heroisk insats. På fredagen
behagade inte elverket vilja gå
igång, och vi stod då inför utsikten
att antingen försöka hyra eller få
låna ett, innan vår elektriker Kalle
Karlsson lyckades fixa det.
Regattageneralerna Henrik och
Gabbe ledde sina styrkor i land med

fast hand och gjorde även årets
regattamiddag till en oförglömlig
upplevelse.
Ja det är något magiskt med
regattan, den är en lika stor
upplevelse och den fungerar lika
bra varje år mot alla odds. Och då
känns det bra att vara Gäddvikare!

Vid pennan
Janne Jäberg

Pristagare:

IF
1:a pris Martin Rundström, SWE
2719
2:a pris Lars Gradén, SWE 3063
Sk30
1:a pris Max Nystedt, SWE 163
Smaragd
1:a pris Berndt Lindberg, SWE 19
SRS
1:a pris Mattias Malmros, A22,
SWE 20
2:a pris Johan Andersson , X99,
SWE 134
Totalsegrare SRS
Johan Andersson, X99, SWE 134

"Då känns det bra
att vara Gäddvikare!"



Seglarläger på Lilla Skratten blev
ännu en succé! 33 underbara, unga
seglare, varav 28 var på ön och 5
seglade eskader kunde njuta av
fantastiskt väder, underbart sällskap

och den alltid lika goda maten.
Dessvärre återtog Trälhavets
båtklubb Fendern, vilket renderade
i stark vilja att ta revansch nästa år!
Vi ses igen!

Ännu ett läger att minnas

2
0
1
5



Här tar vi också betalt.
Men den är inte dyr, Gäddis ölen...

Att vara på sjön under denna tid på

året är väl självklart, men det finns
ju en vinter också.
Några av oss minns kanske den fina
resan till Vemdalen härom året,
varför inte göra något liknande
igen?
Självklart måste vi ju träffas och
hitta rätt för alla, så varför inte göra
en avslutning på seglingen samtidigt
som vi träffas på skratten för den

Du kallas härmed till medlemsmöte
i Segel Sällskapet Gäddviken
Torsdagen den 17 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. Medlemsärendena.
Medlemmar inb. Medlemmar utc.
Båtar ind. Båtar ut
8. Motionera. Omröstning av
pågående stadgeändringar.
9. Kassarapport
10. Styrelsens arvoden
11. Hamnen
12. Kappsegling
13. Ungdomsverksamheten
14. Klubbholmen
15. Klubbmästeriet
16. Rapporter och skrivelser
17. Övriga frågor (Nyttjande av
klubbhuset)
18. Avslutning

Kallelse till medlemsmöte höst 2015

årliga bartömningen från alla
båtar? Tanken är att kanske
kunna träffas på klubbholmen
den 12/9 för att språkas om
detta.
Att nå mig via nätet är nog
ingen god ide, men det finns ju
telefon så hör av er vid intresse
till mig så kokar vi ihop något.

Tomas "Frappe" Fredin,
070-740 80 10

Seglar- och vintervänner!



Det är tydligen svårt att få till ett
perfekt Boo fyr – Lilla Skratten hur
mycket kappseglingskommittén än
försöker.
Förra året var det nästan ingen vind
alls, men i år fick vi desto mer av
den varan. SMHI hade förutspått ca
10 m/s och så blev det mer i byarna.
Med vinden på OSO blev det en
rejäl sjö på Ingarö- och
Nämndöfjärdarna och en tuff
utmaning för de 6 tappra som
ställde upp.
Den som fick det värst var Erik
Persson som seglade ensam i
M22:an Gun. Han rundade i alla
fall Grönö fyr men strax före
Kofoten i Nämndöfjärden valde han
att ge upp. Det blev för farligt att
ensam både segla och försöka
pumpa båten. Han återvände till
Härsö men fick där inte ner storen
utan seglade hem till Gäddis och
mastkranen där.
De övriga som fick en ovanligt blöt
resa med mycket pumpande var
Peter Seybolt med gast i M22 La
Maitress, Patrik Stenberg i Sk30
Ellen III med gast, Jacob Hagberg i
Sk30 Tersen II med två i
besättningen, samt Britt-Marie
Sagnil och Björn Andersson i
M25:an Serafia. Lasse

Salomonsson med sonen Micke i
Svean Mathilda II hade det väl lite
torrare, men enligt Lasse fick en del
inredning ge vika. Både han och
Patrik hade också oturen inte hinna
fram till starten i tid men detta kom
ändå inte att påverka placeringarna.
Mats och jag i nya motorbåten, en
Örnvik med hytt, fick också en
stampig resa. Trots 50 hk där bak
gick det för det mesta inte komma
upp i mer än ca 7-8 knop i den
upprörda sjön. Men vi kände oss
säkra, båten har verkligen god
stabilitet, så vi är helnöjda med den.
På Skratten sedan kunde så alla
torka upp framför brasan och efter
bålen och grillningen steg
stämningen allt mer. Prisutdelning
vidtog med prisbägare till 1:a till
tredjepristagarna samt fina
nyttopriser till alla. Festen fortsatte
sedan till långt fram på
småtimmarna.
Årets Boo fyr blev således trots allt
en lyckad tillställning.
Vann gjorde Peter Seybold i La
Maitresse. 2:a Jacob Hagberg, 3:a
Lars Salomonsson, 4:a Patrik
Stenberg och 5:a Britt-Marie
Sagnil.

Vid pennan
Janne Jäberg

Rapport från ett blött Boo fyr



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



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

Föreningsbrev B




