
Årsberättelse Segel Sällskapet Gäddviken 2017

Styrelsen lämnar följande årsberättelse för verksamhetsåret som börjar 1:a januari 2017 
och avslutas 31:a december samma år.

Vi som valdes att sköta styrelsearbetet 2017 är:
Bo Willén ordförande
Gabriel Dahlbeck vice ordförande
Maria Nordin kassör
Carolina de la Fe sekreterare
Fredrik Wigelius suppleant
Björn Andersson hamnfogde (del av året)
Bo Willén hamnfogde (del av året)
Pia Barkstedt holmfogde
Jonas Lindberg ledare för ungdomsverksamheten
Jan Jäberg kappseglingsledare
Sofia Broomé klubbmästare (del av året)

Sammanträden
Under året har Sällskapet hållit ett årsmöte, två medlemsmöten samt 10 styrelsemöten.
Dessutom har vi deltagit i ett möte med våra grannklubbar Svindersviks BK, Finnboda BK 
och Nacka BK samt två möten med Nacka Förenade BK. 

Medlemmar och yachter
Under verksamhetsåret har medlemsregistret genomgått följande förändringar:

Sällskapets eskader: omfattar vid årets början   80 yachter
under året avregistrerade     9
under året inregistrerade   11
omfattar vid årets slut   82, varav 42 på hamnplan

Medlemsantalet är: vid årets början 256
under året utgångna   20, varav 5 uteslutna
under året invalda   20, varav 8 juniorer
vid årets slut 256

Utdelning av förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser under året.
Lars Gradén tilldelades sällskapets guldnål som tack för sin tid som sekreterare och arbeten
med brygga och skåp på hamnplan.

1



Lars Salomonsson utsågs till hedersledamot i Sällskapet för sina värdefulla insatser under 
många år.

Jan Jäberg gratulerades till fyllda 75 år med en flaska Champagne.

Hamnen
Under torrsättningen 2016 stannade slipspelet vid kraftigare belastningsändringar. Under 
våren 2017 åtgärdades detta av leverantören till slipspelsstyrningen, genom att ett extra 
motstånd i styrelektroniken installerades.

På årsmötet valdes en ny hamnfogde som snabbt satte sig in i arbetet. Bojbesiktning, 
bojiläggning och sjösättning gick bra, alla hittade en boj och alla båtar höll sig flytande - 
en del med god hjälp av länspumpar.

Tyvärr tvingades hamnfogden avgå efter sjösättningen, av personliga skäl. Under vice 
hamnfogden Henriks ledning blev hamnen välstädad under städkvällarna, i samma takt 
som vedhögen växte. Sillsexan genomfördes både glatt och traditionsenligt, inte minst tack
vare klubbmästare Sofias insatser. 

Med sammanlagt 15 års erfarenhet som hamnfogdar tog Bosse och Lasse över som hamn-
fogde och hamnfogdeassistent. Sex bryggplatser hyrdes under sommaren, inklusive IF-
gruppen. Spärren på mastkranen åtgärdades och fungerar igen, efter en förtjänstfull insats 
av Nisse och Lasse. Det blev ingen algblomning i hamnen i år. Det är förståeligt - det kan 
inte ha varit kul att vara alg under denna kalla sommar.

På höstens medlemsmöte valdes Bosse och Lasse till sina självpåtagna befattningar. Efter 
lite skiften bland båtägarna, och några nya hamnliggare, lyckades vi återigen fylla hamn-
planen. I år torrsatte vi 21 trä- och 21 plastyachter. Förberedande torrsättning såväl som 
torrsättning gick riktigt bra, trots det illasinnade vädret. Slipspelet behagade knacka på ett 
olycksbådande sätt men lyckades dra upp alla yachter. Det ska ses över före sjösättningen.

I november städades åter hamnen och vedhögen nådde en hittills oanad omfattning, 
övriga sopor skickades för återvinning. Därmed avslutades årets aktiviteter i hamnen.

I hamnkommittén har under 2017 ingått Björn Andersson (del av året), Sten Bruno, Henrik 
Edberg, Nils Fergell, Gunnar Lindstrand, Lars Salomonsson (del av året), Patrik Stenberg, 
Svante Söderlind och Bosse Willén (del av året). Vi i hamnkommittén vill tacka alla som 
ställt upp och jobbat under året.

Hamnkommittén / Bosse.
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Kappsegling
I kappseglingskommittén har ingått Jan Jäberg, Mats Byström, Richard Carleson, Gabriel 
Dahlberg, Lars Gradén, Peter Seybolt, Jonas Lindberg, Stefan Hultgren och Viktor Karlin. 
Kommittén har kämpat på för att försöka öka intresset för kappsegling inom sällskapet. Vi 
har sammanträtt flera gånger under året och då alltid haft detta som en stående punkt på 
dagordningen. Tyvärr tycker vi inte att resultatet blivit vad som förväntats, då vi inte lyckats
engagera så många medlemmar att ställa upp på kappseglingar. Detta kan till en del ha att
göra med det allmänt minskade kappseglingsintresset i landet men det finns troligen fler 
anledningar, som vi inte har hela svaret på. Vi hoppas att detta kommer att ändra sig till 
det bättre nästa år. Två i kommittén som är certifierade kappseglingsdomare blå har aktivt 
deltagit i av Svenska Seglarförbundet anordnade regelkvällar. 

Vi har som tidigare år genomfört tre kappseglingar; två interna, Boo fyr- L:a Skratten och 
Paketseglingen samt den öppna kappseglingen Gäddisregattan.

Boo fyr – Lilla Skratten seglades lördagen den 27 maj. Åtta båtar kom till start vid Härsö, 
där det sedan ett antal år tillbaka startas, för att segla de ca 27 sjömilen  till Lilla Skratten. 
Vinden var i år svag varför banan fick kortas redan före Djuröbron. Vann gjorde Giulio 
Mola i IF 2241 Lovisa genom att segla stabilt och koncentrerat. Per ”Peppe” Pettersson i 
Dehler 29 355 Vivere tog andraplatsen och Lars Salomonsson i Svean 3378 Mathilda II 
tredje. Alla deltagare tog sig därefter till Lilla Skratten där det blev det vanliga chattet i 
båtarna och också en mycket uppskattad vinbål. Därefter blev det utdelning av nyttopriser 
till alla, korvgrillning och inmundigande av malthaltiga drycker. Trots vädret, som det ju är 
svårt att råda över, blev Boo fyr ett lyckat evenemang.

Till Gäddisregattan 12-13 augusti kom endast 8 båtar varav 5 båtar med gäddisflagg. 
Detta berodde inte på dålig marknadsföring av regattan utan mer på en serie av olyckliga 
omständigheter, såsom att många som regelbundet seglat varje år nu hade förhinder. 
Trots att det är det minsta antalet båtar på regattan i modern tid, i varje fall sedan 2008, 
blev 2017 års regatta lyckad. 

Att det blev en lyckad regatta är även märkligt om man tar i beaktande att vi efter en solig 
sommar med god vind lyckades pricka in de enda 2 dagarna med regn och nästan 
vindstilla. Trots att vi därigenom endast kunde genomföra en segling på lördagen och 
distansen på söndagen fungerade arrangemangen oklanderligt och deltagarna uttryckte 
också att de var mycket nöjda med dem. Att vi lyckades så bra får vi till stor del tacka våra 
hårt arbetande och duktiga funktionärer för. De ska ha en stor eloge, utan dem hade vi 
inte lyckats. Viktigt att konstatera är också att regattan gick med vinst. Inte mycket 
visserligen men dock blev det plus. Av gäddisbåtarna var Mattias Malmros och Tina 
Westerberg i A22 Royne bäst med en andra plats, tätt följd av Patrik Stenberg i Sk30 86 
Ellen III på tredje.
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Efter att förberedande torrsättning i hamnen var klar den 30 september startades Paket-
seglingen. Sex båtar hade anmält sig. Efter landkampen, som i år bestod av rodd och 
knopslagning, blev det jaktstart med sk Le Mansstart från vändskivan. Besättningarna 
springer/går ut till sina båtar som ligger förtöjda med hissningsklara segel, sätter dessa och
seglar två varv runt Fjäderholmarna och i mål i hamnen. I år blåste det nästa inget alls, så 
banan kortades till ett varv. Trots det klarade 2 båtar inte maximitiden och utgick. Därefter 
följde traditionsenligt dukat bord med ärter och punsch, utdelning av paket som alla har 
med sig och som givit namnet på seglingen och galejet pågick så långt fram på små-
timmarna. 

Med en andraplats i vardera seglingen, knopslagningen och rodden vann Lars Salomons-
son med Mathilda II totalt före Mattias Malmros i Royne, som visserligen vann seglingen 
men inte var lika framgångsrik i rodd och knopslagning.

Kappseglingskommittén / Jan Jäberg

Klubbmästeriet
Årsfesten 2017 hölls på Kulturfyren på Skeppsholmen och eftersom den klubbmästare 
som Valberedningen föreslog hoppade av på årsmötet höll bland andra den avgående 
klubbmästaren Henrik Edberg, Gabriel Dahlbäck, Svante Fagerlind, Pia Barkstedt och 
Christian Barkstedt i spakarna och det gick ju galant.

Under vårens medlemsmöte klev jag in som tf klubbmästare under resten av året. Det blev 
korv på medlemsmötet.

Sillsexan samlade ett 30-tal medlemmar efter vårens sista städkväll. Med hjälp av Carolina 
de la Fé inhandlades sill med tillbehör, öl och nubbe.

Inför höstens paketkappsegling försökte jag plocka upp Bullans kockmantel och kokade 
ihop en ärtsoppa, spetsad med ingefära. Punschen och tillbehör inhandlades av kappseg-
lingskommitténs Janne Jäberg. 

I december började 2018 års årsfest förberedas. Den kommer att hållas i en högt belägen 
lokal på Gullmarsplan. 

Sofia Broomé
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Lilla Skratten
Vi öppnade Skratten med lite solsken och ett glatt gäng som var arbetssugna. Det röjdes 
träd sly och krattades gångar. Eken togs bort från ängen. Ett gäng bar upp fönster från 
Paviljongen som slipades och oljades. Det städades och piffades på toaletterna medans vi 
började måla SSG-märket på klubbhuset som avslutades på Stängarhelgen.

Vi var ute på Södra Evlinge BK och köpte två bryggor som ska hämtas i vår. Ett nytt galler 
till grillen nere vid bryggorna har införskaffats. Vi har även baxat upp ett rör till huset för 
att göra en ny grill. Det har även inköpts en varmvattenberedare och nya bord till 
verandan.

Vi tackar alla kämpar som har ställt upp för att göra vår holme fin och trivsam, samtidigt 
som vi även tackar för oss,

Pia och Christian

Seglarlägret
Segel Sällskapet Gäddvikens Juniorverksamhet har även under 2017 arrangerat seglarläger.
Trettiotvå barn och tjugoen ledare intog under vecka tjugosju lilla Skratten för att lära sig 
segling och kamratskap. Lägret är fortsatt populärt och i år tvingades vi tyvärr att tacka nej 
till ansökningar. Urvalet gjordes som så att alla som tidigare hade varit med bereddes 
plats, men då varken båtarna eller ön räcker till för alla intresserade tvingades vi tacka nej 
till tiotalet vänner och släktingar till tidigare och nuvarande lägerbarn. 

Inför lägret var bristen på ledare det stora problemet, men tack vara flexibla och villiga 
medlemmar och föräldrar kunde luckorna fyllas med kort varsel och glada humör - ett 
extra stort tack till dem som planerade om sin semester för ungarnas skull!

De som var ledare på lägret i år var: 

Sara Tegström, Frida Rosenberg, Maria Nordin, Inga-Lill och Björn Bruno, Jonas Jonson, 
Emelie Butler Forslund, Sten Bruno, Niklas och Mikael Forslund, Dennis Redwall, Tor 
Hedvall, Elsa Fallgren, Axel Hedvall, Harald Adler, Oscar Johansson, Felicia Rosenberg, 
Gabriel Dahlbäck, Jan Wikström, Henrik Fallgren och som lägeransvarig Andreas Ekström.

Lägret förflöt som alltid i strålande solsken och enda orosmolnet på horisonten tycks vara 
den kommande bristen på båtar, då vi inte längre med samma enkelhet kommer att kunna
låna båtar från Scouterna, som vi har gjort under så många år. Fonderingar har gjorts för 
att kunna köpa egna båtar, men diskussioner har också förts om att minska lägret något i 
storlek så att ledare och befintliga båtar räcker till.

Tack till alla som på olika sätt ställde upp och gjorde lägret möjligt, tack till alla föräldrar 
som lånade ut sina barn och tack till alla barn som lånade ut sin glädje!

Gabriel
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Arkivet
Segel Sällskapet Gäddviken har donerat allt sitt arkiverade material till Stockholms 
stadsarkiv, Kungsklippan 6. Ett donationsavtal undertecknades i maj 2017, samma månad 
överlämnade Thomas Skalm, SSG:s dåvarande och långvarige arkivarie och specialist, alla 
kartonger tillsammans med en arkivförteckning till Stockholms stadsarkiv.

Materialet är registrerat och återfinns under Stadsarkivets referensnummer SE/SSA/2464.
Som besökare får man beställa upp det man vill titta på i Stadsarkivets besöksrum.

Arkivarien

Seniorverksamheten
Vilken uppslutning på årets seniorträff. Stort tack till alla som kom.

Vi bokade bord, beställde förning och bjöd in – sedan löste sig allt över förväntan. Ett 
trettiotal daglediga gäddvikare kom till Svindersviks gård den 5:e oktober där det 
serverades ärtsoppa. Soppan var mycket god för att inte tala om stämningen. Konstigt 
annars, så kul som vi har och haft under alla år som aktiva under SSGs grönvita flagg.

Undrar hur många allmänna arbeten vi utfört tillsammans, tampats på Boo fyr, haft kul på 
Skratten, löst världsproblem på småtimmarna i sittbrunnarna, kommit på smarta lösningar 
på hamnplanen och på Skratten … och också utfört dem. Vi åt, pratade, mindes, skrattade, 
åt, pratade mer och bestämde att absolut ses igen.  Till dess har vi varandras mailadresser 
och kan hålla kontakten. Det är ju den som är så viktig för en senior.

Tack också till Nils Fergell och Ulf Ramberg som dokumenterade med fina bilder -  se 
hemsidan.

OBS! Gäddissenior är inte detsamma som pensionär! En glad och öppen gäddisseglare, 
vilken varit med några år, platsar väl. Välkommen i gänget.

Kram till Gäddis från seniora avdelningen genom

Johnne Svensson och Gun Nilsson.

Tjejverksamheten
En kväll med gäddistjejerna är rena friskvården. Inte för att vi äter speciellt nyttigt och de 
drycker vi väljer är antagligen inte heller speciellt nyttiga. Det är själva mötet vi är ute efter.
Möten med nya o gamla gäddistjejer gör så extra gott.

Årets tjejkväll fick en något ny touch. Vi började med middag och avslutade med bowling –
brukar vara tvärtom. Vi håller sedan ett antal år till på O'Learys där Henrik Edberg fixar 
rabatt och trevlig dukning. Tack Henrik. Ett lååååångt långbord var dukat när vi kom. 
Många härliga återseenden och god mat och dryck. Sedan var det dags för bowling. Skulle 
vi orka böja oss ned efter kloten, var vi lagom mjuka i knälederna? All oro kom på skam – 
och kvällen avslutades i en rakt igenom sportig atmosfär.

Och nästa år i oktober är det dags igen! Väl mött du gäddistjej hälsar 

Yvonne Fergell och Gun Nilsson (båda IF-seglare numera).
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