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Årsmötet ligger bakom oss och 
styrelsen fick bakläxa beträffande 
förslaget att införa en inträdesavgift. 
Nytt reviderat förslag skall läggas 
fram till medlemsmötet i april 
och om avgiften i stället kallas 
”Investeringsavgift” och endast drabbar 
dom med vinterplats i Gäddis så lär det 
vara ok?

Trots fredagsmys med Let’s dance och 
ett rejält vinterväder hade totalt 26 
Gäddvikare tagit sig ner till klubbhuset. 
Imponerande. Diskussionen var 
stundtals hätsk men det är inget att 
säga om det. Valberedningen har 
fortfarande svårt att hitta kandidater 
och efter en viss turbulens och 
omröstning (en ovanlig åtgärd men det 
gladde åtminstone sammankallande i 
valberedningen) så fick vi till slut en 
ny tillsyningsman i hamnen – Rune 
Matsson.  Av styrelseposter så beslutades 
att hänskjuta val av suppleant till 
medlemsmötet.
Detsamma gällde ytterligare några övriga 
funktionärsposter.

Med risk för att vara tjatig så är det är 
bara 10 månader kvar tills vi påbörjar 
vårt 100-årsjubileum. I mina mörkaste 
stunder så undrar jag om klubben 
kommer att fira några fler födelsedagar. 
Vi har ju, som bekant, problem med att 
få nya ansikten bland de aktiva kring 
olika evenemang. Ett exempel är årets 
Gäddisregatta, som ligger i farozonen 
pga funktionärsbrist. Tack och lov är 

det ännu ganska lätt att hitta frivilliga 
för olika sysslor på hamnplan. Men det 
räcker inte riktigt; klubben är ju mycket 
mer än en hamnförening -  eller…?

Men nu går vi mot ljusare tider. Om 
två månader ska jakten i plurret, även 
om jag misstänker hamnfogden för att 
också drabbas av mörka stunder. Han 
har redan pratat om att kanske skjuta 
upp sjösättningen men jag är lugn – han 
har ju trots allt ett yrkesmässigt förflutet 
inom det marina. Han är också en hejare 
på texter. Vänta och se! Snart kommer 
SSG:s miljöpolicy och avfallshantering 
till allas kännedom.

Även Stockholms Stad har 
uppmärksammat att vi har en SM-
guldmedaljör och utan att avslöja för 
mycket så kommer vissa framgångrika 
personer att hyllas under våren.

Tack för ordet!
Yvonne Fergell
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Ordförande har ordet.

!
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Adress- och telefonlista till styrelsen.

Yvonne Fergell, ordförande
08 - 88 33 59, 073 – 825 48 48 
Brådstupsvägen 21, 129 39 Hägersten
yvonne.fergell@teknord.se 

Göran Lindholm, vice ordförande
08 - 767 26 42, 070 - 981 65 70
Aspnäsvägen 5, 181 43 Lidingö
goran.lindholm@stoldskyddsforeningen.se

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

Margareta Hedsved, holmfogde
08 - 750 58 85, 070 - 620 04 34
Klubbacken 18, 129 39 Hägersten
margareta.hedsved@comhem.se

Mats Byström,  
kappseglingsledare
08 - 15 53 36, 070 - 515 53 36
Sveavägen 104, 113 50 Stockholm
bystrom.mats@gmail.com 

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

Gäddvikare – härmed kallas du till medlemsmöte
Segel Sällskapet Gäddviken

Torsdagen den 15 april kl 19.00 i klubbhuset

Föredragningslista:

§  1  Mötets öppnande
§  2  Mötesfrågor
§  3  Föreningsfrågor
§  4  100-årsjubileum
§  5  Frågor från Årsmötet
§  6  Hamnen
§  7  Kappsegling
§  8  Klubbholmen
§  9  Juniorverksamhet
§ 10  Övriga verksamheter
§ 11  Rapporter och skrivelser
§ 12  Övriga frågor
§ 13  Avslutning 

Lättare förtäring kommer att serveras av klubbmästaren till självkostnadspris.

Välkomna!
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Hamnhörnan.

Som framgår av verksamhetsberättelsen 
så har det hänt en del under vintern. 
I skrivande stund står arbetshelgen 27 – 
28 februari för dörren. Vi har planerat 
följande:                           
- kapa av grenar på träd och buskar som 
hänger ut över hamnplanen, detta för att 
minska belastningar på rötter och minska 
risk för fallande träd.                                                                                       
- riva den fasta bryggan innanför 
flytbryggorna utom den del som går ut 
från motorbod                           
- dra upp pålarna till den fasta bryggan 
mellan motorbod och mastkran                                                             
- montera 2 st belysningsstolpar  
på flytbryggorna

Det är ju skottår i år och många tycker 
inte om den stränga vintern. Det gör 
Ove. Nu finns det nämligen bärkraftig is 
för påluppdragningen.

Den bärkraftiga isen kan dock ställa 
till problem i april istället, det finns 
risk för försening av såväl bojiläggning 
som sjösättning. Det kan eventuellt bli 
sjösättning 1:a maj vilket kan ge en del 
planeringsproblem. De som har tänkt sig 
att promenera i 1:a majtåget får ta sina 
plakat och promenera till hamnen istället. 
De som har tänkt sig en minneslucka 
de aldrig glömmer, dvs en brakfest, får 
dra ned på ambitionen från dyngrak till 
lagom packad för att kunna vara nykter 
och ganska pigg kl 0900 dagen efter.

Bojiläggningen i år blir lite speciell. Det 
kan bli sista vintern bojstenarna tas upp, 

flytbryggorna tar  mycket stryk. Exakt 
hur vi skall hantera kontroll av kätting 
och bojstenar är inte klart än men någon 
form av rullande besiktning kommer 
att ske. I samband med bojiläggningen 
kommer en del andra arbeten att behöva 
göras, bl a utläggning av stenar och 
kätting till den nya flytbryggan samt 
elarbeten. Det innebär tyvärr att stor del 
av dagen kommer att tas i anspråk för 
andra arbeten än på egen båt.

Även städkvällarna 4 och 7 maj kommer 
att innehålla mer än städning av 
hamnplan och rengöring av verkstad. 
Det blir jobb på såväl mastkransbrygga 
som på flytbryggor, klubbhustaket skall 
målas och trappor och räcken oljas.
När det gäller slänten så återstår att se 
vilket ansvar Nacka kommun är beredd 
att ta för vatten från det berömda röret 
under gångvägen. Vi får ligga på.

Betydligt piggare är Nacka kommun när 
det gäller att granska vilket ansvar SSG 
tar för miljön där vi nu har besvarat 
ett antal frågor som kommunen har 
ställt. Kommunerna har i sin tur samma 
krav på sig från central nivå. VI har 
numera en miljöpolicy med miljöregler, 
avfallshanteringsplan och anvisning för 
avfallsmottagning. Dessa dokument kan 
avnjutas i klubbhuset och det kommer 
även att lämnas muntlig information 
på medlemsmöten och i samband med 
sjösättning.
Vi har en ambition att det skall lysa på 
bryggorna i år.

Segla? Först måste man lägga en kabel.
Lasse
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Jubilarer.
  Rolf  Stenius  75 år 4 april
  Kajsa Broomé  70 år  28 april
  Karl-Olof  Holm 75 år 17 maj
  Anders Strömberg 75 år 18 maj
  Rune Sjöström  60 år 28 maj
  Nils Fergell  60 år 30 maj
  Göran Lindholm 60 år 8 juni

Till alla dem som har fyllt eller kommer att fylla jämnt men där vi inte har fått mer data än årtal 
så grattar vi naturligtvis i efter-/förskott!

Martin Hallberg   17 år  14 april
Ellika Osterman   11 år 19 april
David Nordwall   21 år 22 april
Tilda Segerberg   19 år 25 april
Sofia Hallberg   14 år 26 april
Amanda Ålund   20 år 11 maj
Christine Persson  19 år 17 maj
Oscar Persson   19 år 17 maj
Oskar Johansson  14 år 17 maj
Viktor Lindholm  21 år 20 Maj
David Åqvist   10 år 29 maj
Lova Byström     4 år   1 juni
Caroline Nordström  17 år   7 juni

 

Dagens ros

Stort tack till Percy som donerade en fantastisk 
tavla till lotteriet på årsfesten. 

Den lyckliga vinnaren var Lena Jäberg
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Gäddishistoria II
I förra numret berättades om 
sällskapets bildande, första tid 
och det tidiga kappseglandet.

SSG växte till och kappseglandet var 
fortsatt en viktig del av verksamheten.

Kontakter med andra klubbar förekom 
tidigt. Både 1917 och 1918 mötte gädd-
vikarna Segelsällskapet Viken, nuvarande 
SS Vega, i kappseglingar på Stora Värtan. 
Intresset för kappsegling var uppenbarli-
gen stort och priser hade inköpts för 300 
kr, vilket var en stor summa för sällska-
pet. Medlemsantalet ökade kraftigt detta 
år och 1919 var man 111 medlemmar 
med 45 båtar. Av dessa var 10 motor-
båtar och 6 kanoter. Båtmaterialet hade 
också kvalitativt förbättrats, inte minst 
genom det omfattande amatörbåtbyggeri 
som var populärt under åren kring 1920. 

Samarbetet med klubbarna SS Vega och 
Årstavikens Segelsällskap hade vid den 
här tiden etablerats. Tillsammans antog 
man en överenskommelse om gemen-
samma kappseglingar varje år till vilka 

ett större vandringspris skulle uppsät-
tas. Tävlingen skulle vara öppen för alla 
klasser. Vid 1919 års segling, den första 
seglingen om Triangelpokalen den 24 
augusti, deltog inte mindre än 60 båtar 
varav 18 från SSG. Banans längd var 
10 distansminuter och gick från Hun-
dudden, rundade Kummelnäspricken, 
triangelbana på Lilla Värtan och åter till 
Hundudden. Klasserna rubriceras som 
Kappseglare 15, 22, 30, 40 och 50 kvm, 
Kryssare 22 och 30 kvm, Särklass 22 och 
30 kvm samt Äldre typ 22 och 30 kvm. 
SS Viken vann denna segling och kunde 
redan 1922 erövra pokalen för gott. Ef-
ter meningsskiljaktligheter om reglerna 
upphörde dock de gemensamma segling-
arna bara något år senare. 

Ett antal SSG-medlemmar hade 1915 
flyttat med sin arbetsgivare till Nynäs-
hamn. De grundade där Nynäshamns 
Båtklubb, från 1919 kallat Nynäshamns 
Segelsällskap. Kontakterna med SSG 
fanns kvar och från 1922 och framåt 
blev de årliga seglarträffarna med NSS 
i Smådalarö mycket uppskattade. Man 
träffades vanligen under pingsthelgen 
och kappseglade på banor över Jung-
fru- och Nämdöfjärdarna. Första året 
startade 17 båtar på en bana om ca 10 
nm som gick från Smådalarö över Jung-
fufjärden, rundade Hafsljusorna, genom 
Stendörren och åter.
Frånsett ett uppehåll i slutet av 20-talet 
fortsatte denna tradition fram till andra 
världskriget.

En av de sista träffarna hölls 1940 då 
NSS  hade sina jubileumsseglingar på 
Mysingen vid klubbholmen Lacka. 
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Trots allt arbete som lagts ner på hamn-
anläggningen fick man inte stanna kvar 
på Svindersvikens östra strand. Ett kon-
trakt för nytt hamnområde upprättades 
1927 och sällskapet fick då flytta till den 
plats på vikens norra sida där man sedan 
dess legat. Här fick man Stockholms Su-
perfosfat Fabriks Aktiebolag som granne 
så omgivningarna var nog inte fullt så 
idylliska som man skulle kunna tro. Nu 
fick medlemmarna alltså återigen med 
handkraft och träget arbete förvandla en 
smal strandremsa till hamn. Det första 
riktiga klubbhuset på platsen kunde in-
vigas 1932 då ett mastskjul byggdes om 
och inreddes.

Frånsett seglingarna med NSS och de 
tävlingar i Mälaren som ÅSS inbjöd till 
var kappseglingsbanorna under denna 
period förlagda till vattnen innanför 
Vaxholm.
Start och mål var vanligen Nyckelviken 
och banorna gick runt Lidingö, runt Rin-
dö och till Fredagsholmen. Åren kring 
1930 blev Kalvholmen, som då hyrdes 
av sällskapet, vanligen start- och målplats 
innan man i mitten av 30-talet äntligen 
fick en välbelägen kappseglingsbas i och 
med arrendet av holmen Lilla Skratten, 
nära Trälhavet och Saxarfjärdarna.

Att det sociala inslaget var väsentligt, 
kanske särskilt vid höstens avslutnings-
seglingar, visar noteringarna i seglings-
protokollen. Några exempel: ”1923 Lör-
dag 15 Sept. Avslutningsfest i hamnen. 
Dans - illuminering - kaffe - fyrverkeri 
- dans till lands och vatten. Lördag 16 
sept. Avslutningssegling. Motorbåtstäv-
lan. Gemensam frukost med kaffe o. 

prisutdelning. Idealväder.”
1930 års avslutande paketsegling:” …
Stämningen var god och glad och ingen 
hetsjakt förekom. Åtminstone de båtar 
som seglade till Velamsund gjorde sig 
god tid att både laga  och äta frukost vid 
vändpunkten.”
Särskilt höstfesterna i hamnen, som 
markerade säsongens slut, var länge en 
av årets höjdpunkter. 

1926 blev sällskapet medlem i Svens-
ka Seglarförbundet och några år 
senare,1932, var man med och bildade 
Saltsjöns Seglarförbund tillsammans med 
SS Vega, SS Brunnsviken och Viking-
arnas SS. Anordnandet av förbundets 
seglingar kom sedan under de följande 
åren att fördelas på de olika klubbarna. 
Den första öppna kappsegling SSG ar-
rangerade var Saltsjöns Seglarförbunds 
avslutningssegling den 3 september 
1933. Till den och Fjäderholmsseglingen 
i augusti 1934 finns märkligt nog alla 
anmälningsblanketter i original bevarade 
i SSG:s arkiv. 

Liksom många andra segelsällskap hade 
också SSG ett livaktigt gäng med kanot-
seglare.
Åren kring 1930 började kanotsektionen 
växa. Det var både segel- och paddelka-
noter. Som mest var man uppe i 13 ka-
noter men efter kriget minskade antalet 
snabbt.
Kanotseglarna var oförvägna och fö-
retog några gånger långa färder, redan 
1931 bl.a. till Reval (Tallin) och Hel-
singfors. En verklig långtur företogs 
1936 via Landsort-Gotland-Riga-Reval-
Helsingfors-Åland-Söderarm. Med tanke 
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på dåtidens båtmaterial får det anses som 
verkliga prestationer, fast ibland kanske 
lite väl våghalsiga.

Flera medlemmar företog under åren 
före andra världskriget långa seglingar 
längs Sveriges kuster, över till Finland 
och till Baltikum. 1935 instiftades ett 
långfärdspris till under året utförda 
färder med hänsyn till båtmaterial, tid, 
besättning, reseskildring, m.m.
Medlemmen Gustav Tegner som 1936 

erövrade det första långfärdspriset ge-
nomförde 1937 
en ensamsegling till Danzig, Gdynia m. 
fl. platser. Året därpå gjorde han så en 
färd runt svenska kusten som tyvärr slu-
tade med förlisning i östgötaskären där 
han fick tillbringa tre dygn på en kobbe.

Men SSG gick inte under så fortsättning 
följer……

Arkivarien

Öppna-upp-helg på Lilla Skratten  
22-23 maj 2010

Välkomna till Lilla Skratten för att öppna upp för säsongen. Vi ska städa, 
rensa och fixa så det blir fint på vår klubbholme. 

 
Klubben bjuder på enkel lunch och middag på lördagen till alla föranmälda.

Ring till Margareta på 070-620 04 34 och säg att du/ni kommer  
- senast onsdagen den 19 maj.

Man kan också maila på margareta.hedsved@comhem.se
 

Alla är varmt välkomna, stora och små!
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INJUDAN TILL SEGLARLÄGER 2010

Segel Sällskapet Gäddviken inbjuder till 
SEGLARLÄGER på L:a Skratten,

Måndag 5 juli till Lördag 10 juli

för dig som är född mellan 1994 –2001 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 2500:- 

Barnen är försäkrade genom SSG under lägret.

Anmälan sker på bif. blankett eller hämtas på vår hemsida 
 www.gaddviken.se och skickas till 
SSG, c/o Joel Karlsson, Sjöflygvägen 28, 183 68 Täby
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SENAST 30 april, (begränsat antal deltagare). 
Vi kontaktar alla som sökt under v 18 och du som kommer med på 
lägret får sen ett bekräftelsebrev och utrustningslista per post.

På hemsidan kan du också läsa vår Läroplan för 
juniorverksamheten och där finns också medlemsansökan för dig 
som ska gå på lägret men ej är medlem.
 
Har du frågor om lägret är du välkommen att kontakta;
Julle Karlsson 070-665 44 14  eller  Lena Olsson 070-829 07 78.

Längd 10.50, bredd 2.40, djup 1.50, 
vikt 3.800 kg, Segelarea 38 kvm.

Vitmålat mahognyskrov på ekspant, 
teakdäck, kort ruff  och delad sitt-
brunn.
Pentry med spritkök om styrbord 
samt diskho om babord med salt- och 
sötvattenpump. Salong med två kojer, 
garderob, förpik med kojer, skåp, allt i 
mahogny. 
Trämast, 7/8-dels rigg med fiolstag 
och vindex. 
Ny motor Volvo Penta D1-13B instal-
lerad våren 2008.
3 batterier för start, belysning, el-pump, 
lanternor m.m. 
Segelgarderob: 2 storsegel, 2 kryss-
fockar, 1 genua, 1 spinnaker samt 
stormsegel (fock o stor).

I övrigt ingår Wallasvärmare, toalett, 2 
brandsläckare, 2 ankare, logg, mantåg, 
ankarlinor, fendrar samt dynor m.m.

Du kan få henne för endast 165 000:-!

Kontakta 
Sture von Schewen
0176-22 10 46
Håtö, 761 92 Norrtälje

!

Du har nu möjlighet att förvärva Stures Olle Enderlein ritade 
Kustkryssare PAMINA (typ Ballerina) byggd 1958. 

!
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Kära medlemmar!

Vi fyller snart 100 år. Det är helt fan-
tastiskt! Tänk så många liter bottenfärg, 
(förmodligen i paritet med litrarna nubbe 
som har konsumerats), hur många lager 
fernissa, hur många tuber plastic padding 
som har spacklats, hur många kilo ettan 
som har smetats på, hur många meter 
hyvelspån, kvadratmeter presenning, hur 
många sjömil vi har seglat, hur många 
varv runt Fjäderholmarna vi har tagit, 
hur många startskott som har smällts 
av, hur många gånger Gäddisvisan har 
sjungits, hur många besök vi har gjort på 
Lilla Skratten, hur många skratt som har 
skrattats, hur många barn som har lärt 
sig segla, så många vänskapsband som 
har knutits.

Hur ska vi fira oss?
Nu sätter vi fart.

Vad kan du göra under jubileumsåret? 
Det kommer att bli en hejdundrande 
jubileumsårsfest men hur? Vad vill du ha 
för fest?

Om vi hjälps åt blir alla gäddisaktiviteter 
under år 2011 jubileumsaktiviteter.

Har du talanger som skulle kunna 
komma till uttryck under jubileumåret?
Har du idéer och förslag?

• Prata med en jubileumssamordnare:
Gun Nilsson (jubileumsöversambindare 
och i kontakt med kappseglings- 
kommittén)
Thomas Skalm (jubileumsårsbok, 
utställning, pr)
Lena Olsson (seglarlägret) 
Yvonne Fergell (Skratten) 
Julle Karlsson (underhållning, musik) 
Siv Johansson (Gäddisutställning, pr)
Nils Fergell (underhållning, musik)
Sofia Boomé (musik, jubileums- 
årsbok, pr)
Maria Nordin (klubbmästare)
Göran Lindholm

• Det går bra att skriva ner förslag och  
   e-posta till jubileum@gaddviken.se

• En jubileumsförslagsbrevlåda ska vi  
  fixa till klubbhuset

• Titta in på hemsidan www.gaddviken.se  
   och uppdatera dig!

• På Facebook finns numer gruppen  
   Gäddvikens 100-årsjubileum. Gå med  
   i den!

Det är öppet jubileumsmöte för alla 
intresserade den 20:e maj i år.
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Årsberättelse.
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Mötesprotokoll.
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Samtidigt på hamnplan.

www.svenskasjo.se · 08-541 717 50
FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!

www.svenskasjo.se · 08-541 717 50
FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!

www.svenskasjo.se · 08-541 717 50
FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!

Räkna med oss!Räkna med oss!
Grundskyddet är rätt så lika om man jämför alla 
båtförsäkringar, men sedan tar olikheterna vid. Att 
fånga upp de mjuka värdena bland hård försäkrings-
fakta smäller högt när du hamnar i trubbel. Det är 
därför som vi har valt att utmärka oss på det person-
liga planet. Här är tre personliga anledningar som 
ger valuta för din premie:

• ENKELT DYGNET RUNT
Du når oss dygnet runt på vår hemsida och kan när 
som helst räkna på premien, teckna försäkring eller 
göra skadeanmälan.

• SNABB OCH SKICKLIG HJÄLP
Våra kontakter i Skärgården och med varven är 
genuina och nära. Vår målsättning är att höra av oss 
inom 24 timmar efter det att du har anmält en skada.

• INFLYTANDE I BESTÄMMELSERNA
Svenska Sjö är en del av det organise rade båtlivet. 
Via din båtklubb gör du din röst hörd när du vill 
ändra på något. Många sunda innovationer kommer 
från båtklubbsmedlemmar.  
Den möjlig heten är vi ensamma om att bjuda på.  
Ta den.

Grundskyddet är rätt så lika om man jämför alla 
båtförsäkringar, men sedan tar olikheterna vid. Att 
fånga upp de mjuka värdena bland hård försäkrings-
fakta smäller högt när du hamnar i trubbel. Det är 
därför som vi har valt att utmärka oss på det person-
liga planet. Här är tre personliga anledningar som 
ger valuta för din premie:

• ENKELT DYGNET RUNT
Du når oss dygnet runt på vår hemsida och kan när 
som helst räkna på premien, teckna försäkring eller 
göra skadeanmälan.

• SNABB OCH SKICKLIG HJÄLP
Våra kontakter i Skärgården och med varven är 
genuina och nära. Vår målsättning är att höra av oss 
inom 24 timmar efter det att du har anmält en skada.

• INFLYTANDE I BESTÄMMELSERNA
Svenska Sjö är en del av det organise rade båtlivet. 
Via din båtklubb gör du din röst hörd när du vill 
ändra på något. Många sunda innovationer kommer 
från båtklubbsmedlemmar.  
Den möjlig heten är vi ensamma om att bjuda på.  
Ta den.

Tack Robin och Gun för bilder.
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