Segel Sällskapet Gäddviken

Gäddviket

Här är brudarna som håller de riktiga ställningarna.

I detta nummer:
• Gäddviket 20-årsjubilerar!
• Så slapp seniorerna Gäddistrappen
• Bara brudar boular
• Snart fest!
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2019

Manusstopp nästa nummer 14 mars. Mejla bidrag till gaddviket@gaddviken.se

Ordförandeord

Det är ett jubileum, för 20 år sedan
föddes Gäddviket. Åtminstone
nästan. Viket döptes först år 2000,
så de första numren gick under
namnet ???.
??? nummer 1 inleddes med:
Hej klubbkamrat!
Du håller nu en nyhet i din hand.
Vad ska nyheten kallas? Vi utlyser
härmed en namntävling. Hitta på
något kort, rappt och fyndigt.
Namnförslaget skickas till SSG
senast den 15 juni.
Avsikten är att ??? skall ersätta
lösbladssystemet för att informera
Dig om klubbhändelser och
aktiviteter på ett lättsamt sätt.
Tanken är att ??? utkommer som
ordinarie utskick dvs 3-4 ggr/år och
att ALLA skall kunna medverka till
innehållet. En rolig seglarhistoria,
rustningsråd, tips om den speciella
viken/ön,mattips, med mera. Varför
inte en seglingsinriktad insändare?
Personliga påhopp kommer att
brännas.
I början var det rätt bra med bidrag,
med tiden har de avtagit. Och
uppslagen i Johnnes loggbok börjar
sina. Det måste finnas fler logg-,

kok- och handböcker med mera i
klubben som kan delas med
klubbkamraterna. Fatta
tangentbordet och skriv ett bidrag!
Upprop
Redan i ??? nr.1 fanns tanken på att
utöka yachtmatrikeln med bilder på
yachterna. Det låter väl kul? I dag
finns det bild på ett tiotal yachter på
hemsidan. Vore det inte roligt att få
med de resterande 60? Skicka en
stilig bild på din kära yacht till
bo.willén@comhem.se
I ??? nr.2 kom det första bidraget
från ordföranden, med rubrik enligt
ovan. Detta skrevs av Sten-Gunnar,
ordförande 1987 – 2003 (som
därmed utklassade den tidigare
långvarigaste ordföranden, Eli
Kahn satt i 10 år).

Vid pennan
Bosse

När Gäddisvisan ekade...

Arrangörerna har äntligen
bemästrat skräcken att lämna
Nacka, ta sig över den
“grymma Hammarbykanalen” in på
Söder, där tydligen “Pastorns
gossar” lär ha
bildat “gäddis” för 100 och några år
sen. För att i någon mån hålla kvar
den “marina miljön”, krysspejlade
vi Södermalms exakta mittpunkt –
hamnade mitt i Fatburssjön. Alltså

godkänt. Då sjön numera är
uttorkad, samt även bebyggd och
Johnne så småningom hamnade
där blev valet en lagom och
trevlig uthyrningslokal i Johnnes
och Marias kvarter. Vi slapp
därmed gädddistrapporna för alla
oss mogna seniorer, centralt för
buss, t-bana, pendel och alla,
med Rune M i täten, kunde rulla
rakt in.

Självhushåll, inga restriktioner...
Det bjöds på århundradets
mustigaste ärtsoppa, tillagad och
hittransporterad
från “öfre Norrland” (Grisslehamn)
av vår ex ex ex exordförande StenGunnar F.
Ärtsoppan gjorde sån succé att
Sten-Gunnar av ren stolthet bjöd
SSG på den!
Gun, Johnne o Maria, som stod för
värdskapet, räknade in 31 seniorer
på möjliga 30 stolar, alltså packat.
Inga spritrestriktioner gjorde oss
om inte packade så mycket glada i
det begynnande novembermörkret
- så gäddisvisan ekade
traditionsenligt över Södermalm.
Medverkande gjorde många glada
gamla ssg-stötar.

Text: Johnne Svensson
Foto: Nils Fergell

Inbjudan till

Segelsällskapet Gäddvikens Årsfest
2019
Lördag den 9:e mars på Arenavägen 7
Vi återvänder till förra årets lokal, högst upp i WSPs byggnad intill
busstorget vid Gullmarsplan.
Vi samlas kl 18:00* utanför entrén för att 18:10 ta hissen upp till vår
festlokal med utsikt över Stockholm.
Till det facila priset av 300 kronor** bjuds du på:
Välkomstbubbel med tilltugg
Middag*** inkl. dryck
Levande musik med möjlighet till dans
Bar med billiga priser
Det finns en bastu för den som vill (ta med badkläder)
OSA senast söndag 24:e februari

Hjärtlig välkommen!
Leo Regazzoni, klubbmästare
073-663 76 11, leoregazzoni@hotmail.com

*En ledsagare krävs för att ta sig in. Ring mig om du kommer senare!
**Swisha eller betala kontant. Vid Swish skriv ”SSG” samt för vem/vilka betalningen
gäller. Kontantbetalning görs på plats.
***Vid anmälan, meddela eventuella allergier eller om vegetarisk kost önskas

Segel Sällskapet Gäddviken
kallas härmed till årsmöte
Torsdagen den 14:e
februari 2019 klockan
19:00
Klubbhuset på
hamnplanen i Gäddviken
Föredragningslistan är den
stadgeenliga och kan läsas på
hemsidan.
Valberedningens förslag till
Styrelse- och funktionärsposter i
SSG för år 2019 kan också läsas på
hemsidan.
Budgetförslaget kan läsas i
sammanfattning på annan sida i
Gäddviket och i sin helhet på
hemsidan.

Om du är intresserad av Ditt
segelsällskap och har möjlighet,
skall Du anse det vara självklart att
närvara under dess sammanträden.
Försumma speciellt ej
årssammanträdet med dess viktiga
beslut.
Som om inte detta vore nog:
I samband med sammanträdet
tillhandahålles öl, kaffe, korv med
mera, till självkostnadspris!

Hamn i vacker vinterskrud. Kolla era täckningar
lite då och då.

Bildkavalkad från SSGs senaste
tjejträff - alltid mitt i prick!
Roligt hade vi, vi
tjejer som här
bjuder på
stilstudier från en
bouleafton i
Liljeholmen.

Kvällens upplägg: Start med en Round Robin – Sportevenemang –
Vinnare koras. Grattis till Dorette, Anneli och Lolo!
Mat: Välförtjänt middag kantad med de mest otroliga bortförklaringar.
För tjejsektionen: Yvonne Fergell, Pia Barkstedt o Gun Nilsson.
Foto: Gun Nilsson o Carolina de la Fé.

Stormig inledning på året
– men Gäddis låg i lä
Det nya året inleddes med en rejäl
nordvästlig storm natten 1-2
januari. Normalt klarar sig Gäddis
bra i sådana vindar men det visade
sig att nu hade vinden, mycket
lokalt, studsat mot Nackasidan och
Gäddis fått returen rakt österifrån.
Finnboda hade däremot klarat sig
bra och låg helt i lä.
Några klenoder hade cabbat ner och
flera täckställningar hade tagit
några stapplande steg mot väster.
Denna gång var det dock inga
allvarligare skador. Annat var det

för några år sedan då tretton
täckställningar skadades eller
kollapsade.....

Noterat av Lasse S

För övrigt
har det
snokats
i hamnen...

Kassören tar till orda
- och sikte på Skrattens dass
Styrelsens förslag till budget för
2019 är nu nästan spikat, kanske
kommer
någon liten ändring att göras på
upploppet.
Budgeten som helhet bjuder inte på
några nyheter, Holmfogden är
relativt ny på befattningen och
behöver känna in behoven och
hamnen inväntar en ny Hamnfogde.
I väntan på honom (henne ?) finns
inga konkreta projekt att budgetera
för.
På vår klubbholme finns några
projekt som är värda att ta tag i,
men det
viktigaste är nog ändå att vi har
bryggor som ligger på sin plats i
alla väder.
Exakt vilka åtgärder som ska göras
med bryggorna och därmed
förknippade
kostnader är ännu inte fastslaget
men klubbfonden finns tillgänglig
och kommer
antagligen att behöva utnyttjas.
Dessutom har Värmdö kommun
begärt in en
redogörelse för latrinhanteringen på
ön, vilket antyder att vi kommer att

behöva förbättra torrtoaletterna.
Vår kappseglingsledare har fått
igenom att den del av
Startbidraget som inte utnyttjas under ett år kommer att
fonderas och därmed möjliggöra
större bidrag
under påföljande år.
Nytt för i år är att förslaget till
budget för 2019 inte presenteras
här i Gäddviket,
istället kommer det att läggas ut
på vår hemsida tillsammans med
utfallet för det
gångna året.

Hälsar kassören,
Lars

AVS: Segel Sällskapet Gäddviken, Box 151 89, 104 65 Stockholm

