Årsberättelse 2020

Styrelsen lämnar följande årsberättelse för verksamhetsåret som
börjar 1 januari 2020 och slutar 31 december samma år.

Vi som valdes att sköta styrelsearbetet 2020 är:
Bosse Willén

Ordfö rande

Thomas Borg

Vice ordfö rande

Lars Wallman

Kassö r

Emma Stavefeldt

Sekreterare

Ida Gustafsson

Suppleant

Jacob Hagberg

Hamnfogde

Inga-Lill Bruno

Holmfogde

Jan Jä berg

Kappseglingsledare

Gabriel Dahlbä ck

Ledare juniorverksamheten

Gunnar Lindstrand

Klubbmä stare

Sammanträden
Under å ret har Sä llskapet hå llit ett å rsmö te samt 11 styrelsemö ten.
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Årsberättelse 2020
Medlemmar och yachter
Under verksamhetså ret har medlemsregistret genomgå tt fö ljande fö rä ndringar:

Sä llskapets eskader:
Under å ret avregistrerade: 8 st.
Under å ret inregistrerade: 15 st.
Omfattar vid å rets slut: 90 st. varav 41 st. på hamnplan

Medlemsantalet:
Under å ret utgå ngna: 17
Under å ret invalda: 26
Vid å rets slut: 230

Utdelning av förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser under året:
Ulrika By tilldelades en guldnå l fö r ett gediget arbete med Gä ddviket.
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Årsberättelse 2020
Hamnen
Hamnen i Segel Sä llskapet Gä ddviken har under 2020 fortsatt sin strä van mot nya
pittoreska hö jdpunkter. Denna strä van syntes under vå rkanten i en sjö sä ttning som
genomfö rdes på ett traditionsenligt gammeldax sä tt och som pricken ö ver ”i” sjö nk två
ovanligt gammeldax bå tar till botten. Fö r att ytterligare fö rhä rliga dessa gamla metoder
lyftes de upp på stä ddagen av en brokig skara medlemmar med brä dor, rostiga vajrar
och sinnrika gammeldax lö sningar. Hamnplan var sedan så ren, grö n, frodig och
pittoresk att den framstod som en ä ng i schweiziska alperna och ”Sound of music”
hö rdes eka natten lå ng. Mastskjulet och bryggan framfö r verkstaden rä tades också ut av
ett entusiastiskt gä ng och så kunde ä ntligen medlemmarna lä mna hamnen fö r denna
gå ngen.
Under sommaren på bö rjades dock det lå ngsiktiga arbetet att må la om och kitta om fyra
av verkstadens fö nster vilket skulle visa sig ta 8 må nader att slutfö ra. Aldrig har så
må nga haft så få att tack fö r så fina fö nster! Till hö stens upptagning hade Anna-Karin
Halls, styrenlå da bytt hamn och ersatts av Johanna Josefssons, kustkryssare Långbom
frå n 1917 och nya pittoreska hö jder nå ddes dä rmed. Henrik Edberg bytte ut sin M30,
Cajanda som ä ven den lä r ha fö rsvunnit på ett gammeldax vis, mot styren M30an,
Gurkan och Gabbe & Svante lä t Artemis segla mot nya ä ventyr och ersatte henne med
Elinor, vilket tillsammans tyvä rr sä nkte det ö vergripande pittoritetstalet. Upptagningen
fö rlö pte som den brukar med skit under naglarna och stor entusiasm.
Till hö sten hade naturen å terstä llt mastskjutet till ursprungligt pittoreskt skick och fö r
att ytterligare fö rbä ttra intrycket inleddes bygget av nya uteskå p på verkstaden. Det var
med stor entusiasm och glada miner som arbetslag efter arbetslag instä llde sig, helg
efter helg fö r att prova den svå ra konsten att fö lja samma eminenta ritning. Trots att en
stor mä ngd olika snickarfilosofier applicerades blev resultatet efter 8 hela arbetsdagar
fö rvillande likt ritningen.
Nu ligger snö n djup i hamnen och isen strä cker sig så lå ngt man kan se. Men verkstan
tronar med sprö jsade fö nster och prydliga skå p bredvid ett krokigt mastskjul, som sjä lva
definitionen av pittoreskt! Jag må ste tacka alla fö r ett skoj, entusiastiskt och hjä lpsamt å r
i hamnen.
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Kappsegling
Kappseglingsverksamheten inom SSG har inte legat helt nere trots coronapandemin. Vi
har genomfö rt vå ra två interna kappseglingar, Boo Fyr – L:a Skratten och Paketseglingen. Den ö ppna Gä ddisregattan som skulle ha seglats 22-23 augusti fick dock utgå .
Boo Fyr – L:a Skratten seglades lö rdagen den 30 maj. Starten var som senaste å ren frå n
NFBK’s klubbholme Hä rsö och seglades de ca 29 nm via Kanholmsfjä rden till må let vid
vå r klubbholme. 10 bå tar stä llde upp. Pga att en bå t med fö r hö g mast inte skulle klara
hö jden under Djurö bron bestä mde kappseglingskommittén att den tidigare valfria
vä gen via Vindö strö m inte lä ngre ingick i banan. Banan via Kanholmsfjä rden ä r nå gon
distans lä ngre men då vinden var god kom alla fram i god tid fö r korvgrillning och
ö lfö rsä ljning, naturligtvis med iakttagande av behö rigt coronaavstå nd.
Vinnare blev M30 Jolly med Pia Frimodig och Henrik Edberg. Patrik Stenberg med
besä ttning i Sk30 Ellen III ledde stort fram till Kanholmsfjä rden men de rå kade sedan
segla på fel sida av en ö , och hade då inte seglat banan, varfö r de valde att utgå .
Paketseglingen seglades som alla tidigare å r i hamnen i samband med fö rberedande
torrsä ttning, i å r var detta 19 september. Ä ven hä r hade 10 bå tar hö rsammat kallelsen.
Likt tidigare å r var det Le Mans-start frå n vä ndskivan på så sä tt att besä ttningen
springer ut till bå ten som ä r fö rtö jd med fö ren utå t och alla segel klara att sä tta. Banan
ä r två varv runt Fjä derholmarna, i å r ett varv pga svag vind, och må l i hamnen. SSG
anvä nder sig av ett sofistikerat och mer rä ttvist handikappsystem, GRS (Gä ddis Respit
System), som ä r en variant och utveckling av SRS-systemet (Svenskt Respit System). I
korthet gå r GRS-systemet ut på att man få r bä ttre handikapp om man kom då ligt å ret
innan och sä mre handikapp om det gick bra å ret innan. I tä vlingen ingick fö rutom
seglingen också två deltä vlingar, knopslagning på tid och rodd av lilla roddbå ten, också
på tid. Bå da vanns av Patrik Stenberg med besä ttning i Sk30 Ellen III. Fö rst i seglingen
kom dock Gunnar Lindstrand med besä ttning i M22 Chans. Efter seglingen var det
prisutdelning i klubbhuset av paketen (varje skeppare hade med sig ett paket av vä rde
ca 80-90 kr), så på så vis fick alla pris. Klubben bjö d också traditionsenligt på ä rtsoppa
med varm punsch, naturligtvis under beaktande av att alla hö ll tillbö rligt coronaavstå nd.
Antalet deltagare i klubbhuset var inte fler ä n att detta gick bra med god marginal.
Kappseglingskommittén bestå ende av kappseglingsledaren Jan Jä berg, Mats Byströ m,
Gabriel Dahlbä ck, Richard Carleson, Svante Sö derlind, Per Pettersson, Lars Nordlund,
Peter Seybolt och Simon Tö rnkvist har regelbundet haft trä ffar under å ret dä r vi
diskuterat hur vi ska kunna ö ka det dalande intresset fö r kappsegling inom sä llskapet.
Tyvä rr har pandemin också satt stopp fö r att ordna utbildningsaftnar inom
kappseglingsteknik och regelkurser som exempelvis fö reslagits.
I arbetsuppgiften har också ingå tt att utse vinnare av SSG’s priser som normalt skall
delas ut på å rsfesten. Vi har också fö rsö kt hitta lä mpliga fortsä ttningskurser som SSF
anordnar. Dä r har dock varit litet utbud pga pandemin.
4

Årsberättelse 2020
Juniorverksamheten
Å rets seglarlä ger, det tjugofemte i rad ö ver två å rhundraden, var fö rmodligen det mest
sä rskilda nå gonsin. På eftermiddagen den artonde maj kom besked frå n Folkhä lsomyndigheten att ungdomsverksamhet i lä gerform skulle kunna genomfö ras trots
rå dande pandemi och ä ntligen vå gade vi tror på att seglarlä gret skulle bli av. Rå den och
restriktionerna var dock fortsatt må nga och fö r att minska risken fö r smittspridning,
delades ungarna upp i mindre grupper efter vilka tä lt de sov i och fick ä ven ä ta i
grupperna och i mö jligaste må n segla tillsammans. Ö n stä ngdes fö r alla besö k frå n
utomstå ende - varken Kustbevakningen eller Sjö rä ddningen kunde komma på sina
uppskattade besö k, kappseglingen med TBK stä lldes in och inte ens fö rä ldrarna var
vä lkomna till ö n fö r avslutningen. Fö rstå elsen frå n bå de barn och fö rä ldrar var stor och
de enda reaktionerna vi fick var att det var fantastiskt roligt att ett lä ger kunde bli av.
Ledare i riskgrupp och de med ens antydan till symtom fick stanna hemma. Nå gra av
ungarna hoppas vi ser fram emot kommande lä ger, då reserestriktioner fö r riket
omö jliggjorde resor till och frå n Stockholm och Skratten. På det hela taget fö rstod bå de
stora och små allvaret i situationen och vilken ynnest det var fö r oss att kunna få
genomfö ra ett lä ger. Turligt nog fanns ä ven en lä kare bland de frivilliga fö rä ldrarna och
kä nslan ä r att lä gret genomfö rdes så smittsä kert och ansvarsfull ett lä ger kan
genomfö ras på en liten ö i skä rgå rden. Det enda det i nå gon må n tyst så gs mellan
fingrarna på var fö rbudet mot kramar, men fler vä ltvä ttade hä nder har nog aldrig
funnits på ö n och inga smittade rapporterades efter veckan.
Det stolta firandet av 25:å rsjubiléet skö ts dock på framtiden, med hopp att kunna
genomfö ras 2021.
På ö n har mycket nytt byggts fö r lä grets verksamhet och kö ket har genom Holmfogdens
fö rsorg fö rsetts med gasoldriven varmvattenberedare och moderniserats i stort. De nya
bryggorna fungerade utmä rkt och ä ven toalettsituationen har fö rbä ttrats. Tyvä rr har
efter lä gret ö n blivit utsatt fö r inbrott och viss nyanfö rskaffning kommer att bli
nö dvä ndig infö r kommande å r. Ett stort arbete med renovering framfö rallt bommarna
till Sä llskapets Trissjollar genomfö rdes av frivilliga medlemmar och de av Scouterna
lå nade jollarna fick innan lä gret en rejä l genomgå ng med plastarbeten och må lning.
Som vanligt var Felicia Rosenberg ansvarig fö r all verksamhet på ö n, administrationen
innan och som alltid den frä msta anledningen till att å rets sä rskilda lä ger blev så vä l
genomfö rt, undertecknad var blott glad att få fö ra ungarnas och Juniorverksamhetens
talan i styrelsen.
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Holmen
Verksamhetså ret 2020 var, fö r vå r klubbholme, bå de upp och ner. Vi startade i vanlig
klubbanda med ö ppningshelg i maj. Vi var ett tiotal som skrubbade inomhus, klippte
grä s och buskar, skrapade, må lade – i stort sett vad som behö vdes fö r att kunna bö rja
anvä nda ö n igen. Det var trevligt och vä dret var bra.
Sommaren skulle vi anvä nda fö r att stä da i alla fö rrå d/byggnader och bl a bygga fä rdigt
bryggorna. Vi hade också inom planen att uppdatera kö ket infö r seglarlä gret. Jag kan vä l
sä ga så hä r; det gick inte riktigt som vi tä nkt oss. Till en bö rjan fixade vi kö ket infö r
lä gret och det gick bra. Pga Coronapandemin så var vi 70+ bannlysta under lä gret. Det
gjorde ingenting fö r alla ledare lö ste ”vå ra” uppgifter enkelt. Det visade sig att det
fungerade bra fö r fortsä ttningen.
Efter lä gret så på bö rjade vi det vi tä nkt enligt planeringen. Vi har få tt fö rmå nen att få
bidrag frå n Riksidrottsfö rbundet fö r att uppdatera/fö rnya ungdomsverksamheten på
Holmen. Dessa pengar ä r ö ronmä rkta fö r tre (3) stö rre projekt; bryggor, startpaviljong
och dassen.
Starten blev att vi fä rdigstä llde bryggorna med flera/nya sä nken. Band ihop bryggorna
med kä tting, lade ut fö rtö jningar. Vi hann inte riktigt fä rdigt utan fortsä tter kommande
å r med det. Vi må lade alla dassen invä ndigt och byggde en urinoar, vilken må lades mest
av Gunsan. Vi stä dade, slä ngde en hel del frå n fö rrå dsbyggnaderna.
Det som gjorde att luften gick ur oss lite var att det mitt i sommaren gjordes inbrott i
fö rrå det, jollelå dan och plå tlå dan. En stor del av vå ra verktyg stals, bå de privata och
klubbens. De privata kunde vi snabbt å terstä lla via fö rsä kringsbolaget men klubbens ä r
ä nnu inte å terkö pta. Resultatet av det blev att vi inte kunde fortsä tta med alla arbeten vi
hade planerat. Sjä lvrisken ä r mycket hö g och verktygen gamla så sä rskilt mycket få r vi
inte tillbaka dä r. Det blir en kostnadsfrå ga att kö pa verktyg infö r kommande sommar.
På stä ngarhelgen kom inte så må nga men vi kunde stä nga Holmen infö r vintervilan.
Nä sta stora bakslag vi fick, var ytterligare ett inbrott. Den hä r gå ngen i klubbhuset och
de ö vriga byggnaderna igen. Nu också bastun. Mycket frå n klubbhuset med affektionsvä rde stals; bå tarna i fö nstren, fotogenlyktorna i taket, men också mat och sist men inte
minst kö ksutrustning. Det fanns knappast nå got kvar i verktygsvä g att stjä la men
tjuvarna trodde kanske vi å terstä llt det de tog fö rsta gå ngen.
Vi, Guilio med familj, Stene och Inga-Lill, var nå gra tappra som å kte ut och lagade dö rrar,
spikade fö r trasiga dö rrar, satte upp hä nglå s. Efter det så har flera varit ute på ö n under
senhö sten och ingen mer å verkan har det varit.
Med vi menas; Inga-Lill och brö derna Bruno, som har varit ute på Holmen hela
sommaren.
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Klubbmästeriet
1:a arrangemanget var att tillhandahå lla sedvanlig korv och fika efter å rsmö tet.
Å rsfesten blev riktigt lyckad fö r dem som kom. Det blev 27 st som partade loss efter ett
coronamanfall frå n 44 anmä lda. Den hö lls hö gt uppe på WSP’s lunchrestaurang med
fantastisk utsikt ö ver Sö der. Buffén var fö rträ fflig och bandet spelade musik som
tilltalade alla, så de flesta var på dansgolvet.
Till Paketseglingens eftersittning ordnade Klubbmä steriet en (enligt hö rsä gen)
fenomenal ä rtsoppa med tillhö rande varm punsch. Lokalen besattes av precis så må nga
som vi fick vara.
Ö vriga arrangemang har av coronaskä l stä llts in.
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