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Verksamhetsberättelse 2015 Segelsällskapet Gäddviken

Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse för 2015. 
Verksamhetsåret börjar 1:a januari 2015 och avslutas 31 december samma år.

Vi som valdes att sköta styrelsearbetet 2015 är:

Styrelse Jakob Hagberg, ordförande
Bo Willén, vice ordförande och vaktchef
Lars Wallman, kassör
Lars Salomonsson, hamnfogde
Lena Karlsson, holmfogde
Katarina Svensson, ledare för ungdomsverksamheten
Jan Jäberg, kappseglingsledare
Henrik Edberg, klubbmästare
Lars Gradén, sekreterare

Som suppleant att hoppa in vid frånvaro av ordinarie ledamot valdes:
Suppleant Pia Barkstedt

För att revidera styrelsens arbete valdes följande revisorer:
Revisorer Villy Glas

Michael Sandberg

Följande funktionärer valdes vid årsmötet 2014 och har gjort många fina insatser för sällskapet under
året:

Funktionärer: William Nordström Vice hamnfogde
Robin Böckman Vice hamnfogde
Bosse Willén Vice hamnfogde
Patrik Stenberg Slipförman
Gunnar Lindstrand Bitr. slipförman
Svante Söderlind Bitr. slipförman
Peter Seybolt Båtvårdsman
Sten Bruno Tillsyningsman för hamnen
Britt-Mari Sagnil Revisorssuppleant
Yvonne Fergell Representant i NFBK
Jan Jäberg Repr i Sthlms Seglarförbund
Gun Nilsson Valberedning
Margareta Hedsved Valberedning
John Svensson Valberedning
Sofia Broomé Valberedning
Tomas Skalm Arkivarie
Ulrika By Redaktör Gäddviket
Bosse Willén Redaktör Sällskapets Hemsida
Björn Andersson Vaktchef
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Möten under 2014
Under 2014 har Segelsällskapet Gäddviken hållit ett årsmöte, två medlemsmöten samt 11 
styrelsemöten.
Vidare har det hållits ett antal arbetsmöten samt möten med grannklubbarna samt NFBK.

Medlemmar och Yachter
Under året har medlemsregistret förändrats enligt följande:

Medlemmar Antal medlemmar vid årets början 243
Under året utgångna 16
Under året invalda 22
Antal medlemmar vid årets slut 249
Varav juniorer 60

Yachter Sällskapets eskader omfattar 81
Yachter vid årets början 84
Avregistrerade yachter 9
Registrerade yachter 6
Yachter vid årets slut 81
Varav hamnliggare 44

Vid årets slut fanns 3 st personer i kö för att bli medlemmar i SSG

Hamnen
Årets sjösättning och torrsättning avlöpte lugnt och säkert. Lagom till torrsättningen
hade slipspelets nya hastighetsstyrning installerats och driftsatts och visade sig fungera
alldeles utmärkt.  Då det nya reglersystemet innehåller en del elektronik, med ännu
oprövad förmåga att ej vara i drift under vintern för att sedan förväntas fungera vid
sjösättningen, så har vi även beställt en robust "nödstyrning" som i stort har samma
funktion som den gamla. Totalt är detta en stor investering men ett fungerande slipspel
är ju en rätt central funktion i ett segelsällskap. Det är vid tillfällen som detta det är bra
att  ha  byggt  upp  en  ekonomisk  fond  för  större  utgifter.  Hamnens  ekonomi  är
fortfarande mycket god.

Veckan innan sjösättningen inträffade ett  tillbud då en båt  rasade då sidostöttorna
började glida på den hala bottenfärgen. Det hela avlöpte lyckligt, inga personskador
och båten kunde repareras efter att ett antal pensionärer hade rest båten på rälsen igen.
Utvärderingen av tillbudet visade att båtägaren inte hade slarvat utan hade vidtagit de
åtgärder som man normalt gör när man lättar på en stötta. Tillbudet visar på vikten av
att stötta båtarna enligt SSG "Anvisning för pallning och stöttning" men även att varje
båt måste stöttas utifrån båtens speciella form, inte minst viktigt att båtar med fenköl
har bockar som inte bara stöttar i sidled utan även förhindrar vridning av båten. En
modifiering av båtens stöttning har nu genomförts.
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Inga större arbeten har gjorts under året men mastkransbryggan har byggts ut mot land
och byte  till  nya  rostfria  bryggkättingar  fortsätter.  Två  prototyper  till  uteskåp  har
byggts och under denna vinter kommer ett antal uteskåp att byggas på klubbhusets
vägg mot slänten.

Den värmepump som installerades i klubbhuset vintern 2014-2015 har i det närmaste
halverat elkostnaderna, låt vara att 2015 var ett ovanligt varmt år.

Verktygsutrustningen har utökats med en bänkslip och en slipsten av bra kvalitet.

Försöket  med  våtdammsugare  för  slipning  av  båtbotten  slog  väl  ut  och  de  tre
våtdammsugarna skall förses med längre slangar i vår.

SSG har, sedan något år, av styrelsen fastställda rutiner för hur arbetet vid sjö- och
torrsättningar  skall  vara  organiserat  samt  beskrivningar  av  de  arbetsuppgifter  som
skall gälla för var och en som deltar i arbetet. Dessa rutiner och föreskrifter finns dels
på SSG hemsida och dels i SSG hamnpärm i klubbhuset. Rutinerna syftar till att bidra
till att göra arbetet vid sjö- och torrsättning säkert för medlemmarna.

I hamnkommittén har under 2015 ingått Sten Bruno, Robin Böckman, Nils Fergell,
Gunnar  Lindstrand,  William  Nordström,  Lars  Salomonsson,  Peter  Seybolt,  Patrik
Stenberg, Svante Söderlind och Bo Willén.

Vi i hamnkommittén vill tacka alla som ställt upp och jobbat under året.

Lasse, Hamnfogde

Holmen
År 2015 har varit ett händelserikt år på Skratten.

Bastun räddades i sista minuten under sakkunnig ledning av Berra med hjälp av Ove,
Anders Storgårds, Tor, Stene, Max och Lars.

Vi började redan den 7 april med att frakta ut en, ca 7 m lång stålbalk som väger ca
350 kg Den kom på en lastbil till Ytterby brygga och lades på en av våra flytbryggor
som sedan drogs ut till Skratten med hjälp av Oves motorbåt och med hjälp av Berras,
Tors,  Axels  Oves  och  Lenas  händer  baxades  balken  på  plats  under  bastun  med
handkraft !!!  Äventyr !!!

Den innersta bryggan hade flyttat på sig under vintern så en ny sten fick köpas och
läggas ut.  Bryggan riktades sedan med hjälp av Pierre,  Tor, Katarina, Christer och
Stene m.fl.

Av Viggbyholm båtklubb fick vi ett antal bojar som Tor och Stene fraktade ut innan
öppnarhelgen.

Förrådet blev färdigbyggt och målat med Stinas,  Guns,  Anders,  Görans, Katarinas,
Björns och Brittmaries flitiga händer.
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Trevligheter har vi också haft såsom midsommarfirande, öppnar- och stängarhelgen,
där jättemycket blev gjort och vi grillade och hade mysigt tillsammans.

Året avslutades med det traditionella adventsfirandet med brasa, god mat och en annan
snapsvisa.

Jag får passa på och tacka för förtroendet jag har haft att få vara holmfogde över vår
lilla paradisö.

Det har varit roligt och lärorikt och ett  jätte tack till alla som har varit  i Ö-rådet ,
Margareta, Stene, Tor, Brittmarie, Björn och Lars, och som jag inte hade rott detta i
land utan.

Stort tack till alla som har fixat och donat på ön och som gör det möjligt att vi kan
vara där och ha det trevligt.

Lena Karlsson, Holmfogde

Juniorverksamheten 
Årsberättelse Juniorverksamheten i SSG 2015

Juniorverksamheten i SSG har under året haft seglarläger för 34 ungdomar mellan 9
och 16 år. I april hade vi en ledar-kick-off där vi pratade om vår ansvarsfördelning,
ekonomi,  långtidsplanering och planerade för 20 års  jubileum. Dagen slutade med
bowling och gemensam middag. Under vintern hade vi även en första-hjälpen-kurs för
ledare. Senare under våren hade vi två planeringsmöten inför lägret.

Lördagen innan lägrets start samlades alla ledare på La Skratten. Det bogserades ut
lånade båtar, kördes ut material och bränsle till följebåtar, sattes upp tält, flyttades ut
bryggor, sjösattes båtar, ställdes i ordning kök.

Lägret för barnen började måndagen v. 27.  Då hämtade taxibåten upp, de barn som
inte kommit ut till Skratten på egen hand, i Vaxholm.  Efter samling med presentation
av ledare och barn, namnlek och samarbetsövning fick barnen flytta in i sina tält och
göra sig redo för första seglingspasset. Varje dag genomfördes tre aktivitetspass. 9-12,
13-15:30, 16-18. Då har barnen seglat och haft seglingsteori i sina respektive grupper,
brons, silver och guld. Platinagruppen, som bestod av fem ungdomar, seglade ut på
eskader med två If-båtar, tillsammans med en ledarbåt.

En populär återkommande eftermiddagsaktivitet har varit kappseglingen Skratten runt,
där vi blandat barn från olika grupper som besättning i båtarna. På kvällarna har det
varit lek, samarbetsövningar, bastubad och skattjakt som avslutades med ett mycket
populär disco. Varje dag har avslutats med samling kring lägerelden där alla barn i tur
och ordning fått  berätta  något  om dagen som varit,  hur  många fästingar man fått,
grillat pinnbröd och hört på bok innan läggdags.

En dag fick vi besök av TBK:s (Trälhavets Båtklubb) seglarläger. Vi mötte dem i en
kappsegling, som de tyvärr vann och fick därmed ta med vandringspokalen, fendern,
hem till sig. Vi satsar på att ta tillbaks den nästa år.
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Två gånger under veckan kom Ove och Ingalill Ehn ut med mat, som vi beställt och
fått utkörd till Ytterby brygga. Ett stort tack till dem. 

Under lägerveckan påbörjades bygget av förrådet, och bryggan rätades upp med hjälp
av lägrets egen dykare Pirre. 

På fredagen fick de barn som var klara att ta sina märken brons, silver och guld segla
upp för en ledare. På lördagen som är avslutningsdagen kom föräldrar, syskon och
övrig släkt ut till ön för att se den avslutande kappseglingen, Skratten runt, och vara
med på avslutningen där det delas ut märken, diplom, bjöds på fika, korv m.m.

När alla barn lämnat ön så återstod några dagars jobb för oss ledare att avveckla lägret
och återställa ön till sitt normala skick.

De ledare som varit med under 2015 är Anders Storgårds, Andreas Ekström,  David
Törnqvist,  Dennis Redvall,  Gabriel  Dahlbäck,   Göran Svensson,  Hanna Johansson,
Jonas Lindberg, Katarina Svensson,  Ludvig Evers, Malin Svalling, Oskar Johansson,
Philippa Evers, Sten Bruno, Tor Hedvall, Ulrika By,Victor Chan, Axel Hedvall, Elsa
Fallgren,  Felicia  Rosenberg,  Frederick  Svalling,  Henrik  Fallgren,  Henrik  Edberg,
Micke Forslund, Mikaela Tegström, Staffan Jonsson, 

Tack alla fantastiska ledare som gör att vi kan genomföra detta fantastiska läger, alla
barn för att ni är så intresserade och vill fortsätta utveckla seglingssporten och alla
föräldrar för att vi får låna era barn en härlig vecka i juni/ juli.

Tack också  till   Viggbyholms sjöscoutkårer  för  lån  av  jollar  och  följebåtar,  OIF-
förbundet för lån av IF, Pryda Marie och Familjen Rosenberg för lån av IF, Windy.

Katarina Svensson, Ledare juniorverksamheten i SSG

Kappseglingen
Intresset för kappsegling har i sällskapet tyvärr varit något vikande jämfört med förra
året.  Undantaget  har  varit  IF-båtarna  som  fortsatt  att  kappsegla  och  flitigt
kappseglingsträna på Vikingarnas torsdagsseglingar.

Sällskapets kappseglingskommitté har sammanträtt  flera gånger under året. Där har
förts  ständiga  diskussioner  om hur  göra  för  att  öka  intresset  för  kappsegling.  En
regelkväll  anordnades  vilken  samlade  en  del  medlemmar.  Två  medlemmar  ur
kommittén har gått en förhandlingsdomarutbildning blå i mars. Kontakt togs i början
av  året  med  flera  klassförbund  i  distriktet  för  att  påminna  deras  medlemmar  om
Gäddisregattan.  Detta  resulterade  i  att  OFK,  Oskustens  Folkbåtsklubb,  då  på  sitt
årsmöte beslutade att ta med regattan i Stockholmsserien och Smaragdförbundet att
låta den ingå i sin cup. Tyvärr var det ändå relativt få Folkbåtar och Smaragder på
årets regatta, men vi hoppas på bättre deltagande 2016.

Enligt §1mom2 i stadgarna ska sällskapet ”verka för att bevara och utveckla intresset
för segling och ett gott sjömansskap hos sina medlemmar.” Sällskapet har därför alltid
ansett kappsegling vara en viktig verksamhet för att uppnå detta.
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Sällskapet  har  under  året  anordnat  tre  kappseglingar,  två  interna,  Boo  fyr-Lilla
Skratten  30  maj  och  Paketseglingen  26  september  samt  den  öppna  kappseglingen
Gäddisregattan 15-16 augusti.

Om förra årets Boo fyr-L Skratten var fattig på vind så bjöd årets på desto mer av den
varan. SMHi hade förutspått ca 10 m/s och så blev det och mer i byarna. Med vinden
på OSO rev det upp en rejäl sjö på Ingarö- och Nämndöfjärdarna vilket gav en rejäl
utmaning för de sex tappra som ställde upp. Värst var det för M22:orna där en till sist
valde  att  ge  upp före  Kofotsgrund.  Det  blev  för  farligt  att  ensam både  segla  och
försöka pumpa båten. De övriga som var fler i båtarna fick en osedvanligt blöt resa
med mycket pumpande och där på en båt till och med inredningen fick ge vika. På
Lilla  Skratten  kunde  dock sedan  alla  torka  upp  framför  brasan  och  efter  bål  och
grillning och prisutdelning var stämningen på topp och så blev årets Boofyr trots allt
en lyckad tillställning. 

Lördag och söndag 15-16 augusti var det dags för årets Gäddisregatta. Som vanligt var
det  få anmälda på fredagen veckan innan,  men i år  var det  ovanligt  få,  endast sju
stycken. Till  sist  fick vi ihop 21 anmälda vilket väl får anses som godkänt om än
knappt.  Tyvärr  kom det  bara två M22:or vilket  är  för dåligt  med tanke på antalet
registrerade i sällskapet. Vidare hade vi räknat med fler Folkbåtar och Smaragder då
deras  förbund  lagt  in  regattan  i  sina  rankingserier.  Glädjande  var  det  att  IFarna
återigen visade att  de är en aktiv klass, de var fem som startade. Vädret var bästa
tänkbara. Stadig vind på ostkanten ca 3-4 m/s på lördagen och något mer på söndagens
distanssegling. Sol och värme hela helgen tillsammans med en heroiska insats av alla
funktionärer  gjorde  årets  regatta  och  inte  minst  regattamiddag  åter  igen  till  en
oförglömlig upplevelse. 

Årets sista kappsegling i Sällskapets regi, Paketseglingen, seglades lördagen den 26
september i samband med förberedande torrsättning. 

Nio stycken ekipage ställde upp.  Seglingen går två varv runt  Fjäderholmarna med
jaktstart  efter  handikapptal,  GYS-tal,  och  sk  Le  Mans-start  från  vändskivan  där
besättningarna  springer  ut  till  båtarna  som  ligger  seglingsklara  vid  bryggan.  Två
deltävlingar, knopslagning och kapprodd, ingår också i tävlingen och räknas lika med
seglingen.

I år blev målgången osedvanligt spännande med nästa alla båtar i mål inom 5 minuter.
Som vanligt  blev det  fest  efteråt  i  klubbhuset  med ärtsoppa och varm punsch och
utdelning av paketpriserna som alla ska ha med.

Jan Jäberg, kappseglingsledare
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Klubbmästeriet
Årets i särklass största händelse måste vara att den högst uppskattade, hårt arbetande
och engagerade klubbmästaren sedan 7 år Maria Nordin välförtjänt stigit av för nya
äventyr i Nepal. Vi saknar henne och längtar tills hon kommer hem och berättar om
sina  äventyr.  Tagit  över  har  Henrik  Edberg  som  sedan  några  år  varit  en  del  av
Klubbmästeriet. I det stora hela försöker vi utan Marias trygga hand följa traditionerna
men det kan ibland vara svårt att välja rätt knäckebröd (gudskelov vet Maria inget om
det här), vara hård i budgetförhandlingar och att hålla sig ifrån att experimentera med
sopporna.

För att rucka lite på bordläggningen serverades till fuktionärsmiddagen istället för den
förväntade  fisksoppan  en  jordärtskockssoppa.  Aningen  chockerande  med  likaså
uppskattat. Klubbhuset i hamnen fick under februari gäster från Mälarbåtsförbundet
som bjöd in till pubafton med föreläsning i kappseglingsregler liksom wienerkorven vi
inte tycks kunna vara utan.

Resten av årets tillställningar har hållits traditionsenligt med glada vänner och som
regel klingande glas. Årsfesten hölls på Skeppsholmen hos Kulturfyren med dans till
det vi nu nästan får kalla vårt husband, The Big Rockets. Sillsexan förgylldes med en
favorit  i  repris  i  form den smått  fantastiska sillen från Erssons Fisk i  Sickla.  Det
smackades belåtet över Paketseglingens ärtsoppa medans den varma punschen lenade
struparna.

Året  avslutades med en oansenlig men trevlig  pubkväll  där sju  tappra  Gäddvikare
lugnt och stillsamt avnjöt den sedvanliga menyn ackompanjerad med visningen av lite
blandade segelfilmer  om J-Yachternas pågående renässans.

Klubbmästeriets fana hölls i år högt av:  Gabriel Dahlbäck, Henrik Edberg, Dennis
Redvall och Svante Söderlind.

Henrik Edberg, klubbmästare
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