
 
                                                                                                                   2017-02-01 

Verksamhetsberättelse 2016 Segelsällskapet Gäddviken 
 

Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse för 2016.  

Verksamhetsåret börjar 1:a januari 2016 och avslutas 31 december samma år. 

 

Vi som valdes att sköta styrelsearbetet 2016 är: 

 

Styrelse Bo Willén  ordförande 

 Gabriel Dahlbeck  vice ordförande 

 Maria Nordin   kassör 

 Lars Salomonsson, hamnfogde 

 Pia Barkstedt  holmfogde 

 Jonas Lindberg ledare för ungdomsverksamheten 

 Jan Jäberg,   kappseglingsledare 

 Henrik Edberg,  klubbmästare 

 Lars Gradén,   sekreterare 

 

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

Suppleant Carolina de la Fe 

 

För att revidera styrelsens arbete valdes följande revisorer: 

Revisorer Villy Glas 

 Michael Sandberg 

 

Följande funktionärer valdes vid årsmötet 2015 och har gjort många fina insatser för sällskapet under 

året: 

 
Funktionärer: Björn Andersson Vice hamnfogde  

 Tomas Fredin  Vice hamnfogde   

 Patric Stenberg Slipförman  

 Gunnar Lindstrand  Bitr. slipförman  

 Svante Söderlind Bitr. slipförman  

 Nils Fergel  Tillsyningsman arbetsbåtar 

 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  

 BoWillén  Webb-Redaktör  

 Jakob Hagberg Vaktchef  
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Möten under 2016 

Under 2016 har Segelsällskapet Gäddviken hållit ett årsmöte, två medlemsmöten samt 9 
styrelsemöten. 
Vidare har det hållits ett antal arbetsmöten i verksamheten 

Medlemmar och Yachter 

Under året har medlemsregistret förändrats enligt följande: 
 
Medlemmar Antal medlemmar vid årets början 249 
 Under året utgångna  12 
 Under året invalda  5 
 Antal medlemmar vid årets slut 242 
 Varav juniorer   61 
 
Yachter Sällskapets eskader omfattar  83 
 Yachter vid årets början  83 
 Avregistrerade yachter  3 
 Registrerade yachter  3 
 Yachter vid årets slut  83 
 Varav hamnliggare  44 
 
Vid årets slut fanns 3 st personer i kö för att bli medlemmar i SSG 
  

Hamnen 

Under våren kunde de färdigställda skåpen bakom klubbhuset tas i bruk. De gamla skåpen i slänten på 
klubbhussidan revs under städkvällarna så att hamnplanen kunde se ut som vanligt, dvs första 
städkvällen en nystädad hamnplan med bortsopade spår efter uppeldat virke och andra städkvällen 
med en massa virke som skall eldas upp eller borttransporteras....   
 
Den beställda nödstyrningen till slipspelet installerades och slipspelet provkördes inför bojiläggningen 
för första gången efter en vinter med den nya styrningen utan problem. Sjösättningen genomfördes i 
ruggigt väder och med snöglopp på söndagen. Slipspelet behagade att tjyvstanna vid större ryck och 
fick återstartas några gånger.  
 
Vår nya motorbåt blir allt bättre utrustad och kommer förhoppningsvis att göra stor nytta vid 
kappseglingar, seglarläger och olika transporter. 
 
Sommaren bjöd på växlande väder. I Svindersviken  har det knappt varit någon algblommning och 
tvättanordningen har kunnat utnyttjas obehindrat. 
 
Bryggarbeten pågår alltid i varierande omfattning. Årets  arbete var att sätta en ny flytbrygga på plats 
och byta gammal kätting. 
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Under hösten renoverades slipvagnarna med nytt virke. Inför torrsättningen installerades även 
ytterligare ett elektriskt bromsmotstånd i slipspelets styrsystem. Detta verkar ha löst problemet med 
tjyvstopp. 
 
Inför torrsättningen anskaffades nya domkrafter och högtryckstvätt. Torrsättningen gick lugnt och 
säkert, trots snålblåsten. 
 
Veckan innan höststädningen drabbades Stockholm av ett sällan skådat snöfall som skadade 13 av 
hamnens 42 täckställningar. Höststädningen blev en kombination av städning och reparation av svårt 
skadade täckställningar. 
 
I hamnkommittén har under 2016 ingått Björn Andersson, Sten Bruno, Nils Fergell, Thomas Fredin, 
Gunnar Lindstrand, Lars Salomonsson, Patrik Stenberg och Svante Söderlind. 
 
Vi i hamnkommittén vill tacka alla som ställt upp och jobbat under året. 
 

Lasse, Hamnfogde 

Holmen 

Vårt första år som holmfogdar började den 20/5 med att öppna Lilla Skratten och det var en stor 
uppslutning med glada och arbetssugna Gäddis vänner. 
Det städades och röjdes i både stuga och på land.  De kapades en del av de slipsade träden. Bordet, 
verandan och Gäddisportalen vid bryggan fick en uppfräshning med lite ny färg. Badstegen snyggades 
till med stor framgång. Ett avrinnings dike har grävts vid bastun. 
Det bars ner skräp till ängen som sedan hämtades av Seabag, det blev tre kubikmeter, imponerande. 
De lämnade även en och halv kubik ved. 
Under sommaren blåste ett stort träd ner över ängen som vi sågade upp tills motorsågen havererade. 
Stammen som blev kvar blev en bra sittplats under Regattan. 
Under Regattan upptäcktes att en del bryggförtöjningar har börjat rosta sönder, det kommer bytas 
under sommaren 2017. 
Stängarhelgen var lika välbesökt som öppnarhelgen, det röjdes och fälldes träd med samma entusiasm. 
Bastutaket fixades genom att vända plåtarna. Ett stor betongrör baxades ner till bordet vid bryggan för 
att bli en ny grill. Det konstaterades att klubbhustaket måste förstärkas. En ö-vandring gjordes med 
alla deltagare och alla fick komma med önskemål och synpunkter om vad som behöver göras.  
 
Tack alla deltagare som var med och hjälpte till! 
 

Pia Barkstedt, Holmfogde 

Juniorverksamheten  

Juniorverksamheten i SSG har under året haft seglarläger för 32 ungdomar mellan 9 och 16 år. Vi har 
seglat Askeladd, optimist, triss, tvåkrona, flipper, laser och mini12a. 
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Innan lägret hade vi två planeringsmöten. Förarbetet omfattade även att sälja en båtmotor som var för 
stor och istället köpa en ny uppblåsbar gummibåt. Vi fixade också till en trissjolle och flipper som 
behövde uppfräschning. 
På holmen byggdes en tilläggningsplats för taxibåten så att den inte behöver riskera förstöra vår 
brygga. En ny fin container där vi kan förvara segel har inköpts och ställts upp bredvid jollelådan. 
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. Då har barnen seglat och haft seglingsteori i sina respektive grupper, 
brons, silver, guld och platina. 
Varje eftermiddag har en kappsegling “Skratten runt” hållits, där har vi blandat barn från olika grupper 
för att vara besättning i båtarna. På kvällarna har det varit lek, samarbetsövningar, bastubad och 
skattjakt (”Skrattjakten”). Varje dag har avslutats med samling kring lägerelden där alla barn i tur och 
ordning fått berätta något om dagen som varit och hur många fästingar man fått.  
En dag fick vi besök av Trälhavets Båtklubbs seglarläger. Vi tävlade mot dem i vår årliga kappsegling.  
Köket lagade frukost, lunch, mellanmål och middag varje dag och fick mycket beröm av både barn 
och ledare. Vi fick matleverans med båt från Mathem två gånger under veckan direkt till Skratten, 
mycket smidigt. 
På fredagen fick de barn som var klara att ta sina märken brons, silver och guld segla upp för en 
ledare. På avslutningsdagen kom föräldrar, syskon och övrig släkt ut till ön för att se den avslutande 
”Skratten runt”-kappseglingen 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 2016 är Andreas, Axel, Dennis, Elsa, Göran, Hanna, Harald, Henrik, 
Katarina, Ludvig, Mikael, Mikaela, Philippa, Tor, Anna, Gabriel, Agnes, Jonas, Stene, Fredrik, Oskar 
och Anders. Nästa år hoppas vi att det är fler som vill vara med och vara ledare. 
Tack alla fantastiska ledare som gör att vi kan genomföra detta fantastiska läger, alla barn för att ni är 
så intresserade och vill föra vidare seglingssporten. Ett extra stort tack till alla som har lånat ut båtar, 
motorer och annat! 
 

Jonas Lindberg, Ledare juniorverksamheten i SSG 

Kappseglingen 

Intresset för kappsegling inom sällskapet har under flera år tillbaka varit lågt och så har det tyvärr 
fortsatt att vara under 2016. Detta är en utveckling som verkar gälla kappseglingen i hela Sverige. 
Våra pålitliga M22or till exempel som under många år varit aktiva på kappseglingsbanorna är det nu 
inte längre. Det glädjande undantaget är sällskapets IFbåtar där man fortsatt att kappsegla och flitigt 
träna på Vikingarnas torsdagsseglingar. Därför har en båt också placerat sig i topp på SM.  Fredrik 
Wigelius i Primula, kom där på andra plats. 
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Kappseglingskommittén har sammanträtt 4 gånger under året och det har då varit en stående punkt på 
dagordningen att verka för ett ökat kappseglingsintresse i sällskapet. Enligt stadgarna ska ju sällskapet 
”verka för att bevara och utveckla intresset för segling och ett gott sjömanskap hos sina medlemmar”, 
och i sällskapet har kappsegling alltid ansetts vara en viktig verksamhet för att uppnå detta. 

Tre medlemmar i kappseglingskommittén har deltagit i SSF,s seglarträff på Lidingö i november för att 
bland annat uppgradera sina kappseglingsledar- och domarlicenser. 

  

Sällskapet har under året, liksom under alla tidigare år, anordnat tre kappseglingar, två interna, Boo fyr 
-Lilla Skratten den 4 juni och Paketseglingen den 24 september samt den öppna kappseglingen 
Gäddisregattan den 13-14 augusti. 

 

  Lördag den 4 juni startade man Boo fyr- Lilla Skratten. Seglingen med anor ända från tidigt 50-tal 
brukar samla många båtar. I år kom lite färre än vanligt, 10 båtar samlades på Härsö på fredagen. 
Lördagen bjöd på frisk vind från nord till nordost så det blev en  stänkig kryss på Ingarö- och Nämndö 
fjärdarna innan man kunde falla av mot Djuröbron och få sjölä upp i Vindöström. Frånsett att 2 
ekipage startade en minut för tidigt i sin individuella jaktstart, varav en valde att inte återvända för att 
starta om, och att en inte gick över startlinjen, fanns det inga incidenter.  Väl i mål på Lilla Skratten 
blev det traditionellt vinbål och därefter prisutdelning. Det blev sedan en hel del båtsnack sent på 
kvällen och kanske långt in på natten. Med andra ord en helt vanligt lyckad Boo fyr. 

 

Den 13-14 augusti var det årets Gäddisregatta på Lilla Skratten. Som vanligt de senaste åren var det 
trögt med anmälningarna. På fredagen veckan innan hade bara 2 båtar anmält sig? Men sen släppte det 
och vi fick till sist 18 anmälda båtar. Vi har ju varit vana vid uppåt ett 30-tal båtar och mer förr om 
åren. Men det är åter det allmänna nedgående kappseglingsintresset som har varit de sista åren. Vi 
hade i alla fall tur med vädret och arrangemanen blev lyckade, både på land och på vattnet. Lördagens 
banseglingar gick under  strålande sol och värme och en fin bris från V/SV. Lite regn under söndagens 
distans störde inte så mycket. 

 

Den 24 september var det nere i hamnen dags för den enligt mångas mening roligaste kappseglingen i 
gäddis, nämligen paketsegling, som seglas runt Fjäderholmarna med start från hamnen. Det är den 
äldsta av gäddis nuvarande kappseglingar och även den familjevänligaste. Traditionsenligt de sista 
åren seglas den i samband med och efter förberedande torrsättningen. I år var det 11 besättningar som 
hade anmält sig. Tävlingarna startar på land med den s k landkampen. Denna bestod i år av tävling i 
knopslagning och rodd samt en frågetävling. 

I år var det tveksamt om det skulle kunna bli någon segling överhuvudtaget. Det fanns ingen vind.  
Båtarna låg bara och drev. Men sedan kom det lite och det räckte för att de flesta skulle ta sig runt 
banan. 
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Sedan blev det traditonellt ärtsoppa med varm punch och därefter prisutdelning. Det blev alltså en 
lyckad årets paketsegling. Som alltid. 

Jan Jäberg, kappseglingsledare 

 

Klubbmästeriet 

Året 2016 innehöll liksom tidigare år många roliga tillställningar.. Sällskapets vilja att umgås och ha 
trevligt håller i sig och ”gäddisandan” står sig stark. Klubbmästeriet har planerat och lagat mat, haft 
baren öppen och återställt lokaler efter årets festligheter. 

 


