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Ordförande har ordet.
Välkomna tillbaka - jag hoppas ni haft

en härlig sommar både på sjön
och omland.

Jubileumsfirandet har satt sin prägel
även vid midsommar och under
Gäddisregattan och än är det inte
riktigt slut. Vi knyter ihop säcken på
Pubaftonen i november.
Till dess har vi – styrelsen och även du –
en hel del att ta tag i.
Styrelsen hade hoppats på en fortsatt
diskussion med motionärerna men just
nu är motionen kring avgiftsjusteringar
tillbakadragen. Detta innebär inte att
diskussionen i övrigt behöver avstanna.
Jag är övertygad om att klubben kommer
att fortsätta att utvecklas just tack vare
nya idéer som kommer in.
Vi hade ytterligare en sträng vinter som
inte förbättrade läget för bastun på
Skratten. Ett gäng medlemmar skickades
ut på uppdrag inför vintern med att
förstärka plintarna men det var och är
en nödlösning. Nu måste vi - om bastun
ska räddas – gör en betydligt större
insats som kräver mycket pengar och
arbetskraft. Ett förslag till budget är 25 –
30 000 och en uppskattning av arbetstid
är ~ 6 personer under minst 2 helger.
Detta blir något för medlemsmötet
att diskutera. Det kan bli aktuellt med
en extra uttaxering men också kallelse
till allmänt arbete vilket gäller alla
medlemmar – enligt stadgarna.
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Valberedningen har valt att under
pågående mandatperiod lämna sina
poster. Detta har försatt klubben i en
svår situation inför årsmötet. Styrelsen
är tvungen att hitta någon typ av tillfällig
lösning.
Som en början kommer riktlinjer för
valberedningskommittén att utformas.
Nu till något betydligt trevligare.
Gäddisregatta blev mycket lyckad trots
att väder och vind inte hela tiden var
på vår sida. Prognosen innan hade inte
heller avskräckt seglarna – hela 37 båtar
anmälde sig.
Med anledning av vår födelsedag så
uppvaktades vi med en tavla vilken
överlämnades av sekreteraren i SSKF
Lars Nordlund. Det visade sig att han
även var skaparen av verket men av
blygsamhet undanhölls oss detta.
Nästa seglingsupplevelse är
Paketkappseglingen som går av stapeln
den 1 oktober .
SM för mälarbåtar gick i år i Västerås
och bästa Gäddvikare blev Gunnar
Lindstrand på en 4:e plats.
Medlemmen Sven Bremberg har skänkt
klubben böcker om båtar och båtliv.
Finns att avnjuta i klubbhuset.
Väl mött!
Yvonne Fergell

Motion.
Angående Julle och Bertil’s motion gällande förslag på avgiftsjusteringar.
Syftet med motionen var att lägga fram ett förslag på hur fördelningen av klubbens olika resurser skulle kunna se ut och hur vi kan få en bättre ekonomi för att
kunna ta hand om dom olika verksamheterna i framtiden på ett bra sätt, då vi vet att
kostnaderna alltid är högre än intäkterna.
Motionen handlade i första hand inte om förslag på avgifter utan motivet var att få
igång en diskussion i konstruktiv och postiv anda om hur klubbens olika verksamheter tillsammans kunde utvecklas till en gemensam resurs för Gäddis.
Det kompakta motsånd vi kände gör att vi idag inte ser någon realistisk möjlighet att
fortsätta diskussionen eller över huvudtaget driva frågor om klubbens framtid.
Julle & Bertil
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Adress- och telefonlista till styrelsen.
Yvonne Fergell, ordförande

Lars Salomonsson, hamnfogde

08 - 88 33 59, 073 – 825 48 48
Brådstupsvägen 21, 129 39 Hägersten
yvonne.fergell@teknord.se

070 – 886 56 02
Svartskogsvägen 68, 36 59 Haninge
larssalomonsson@telia.com

Sofia Broomé, vice ordförande

Margareta Hedsved, holmfogde

070 – 209 95 37
Norra Dryckesgränd 4, 2 tr, 111 30
Stockholm
sofia.broome@gmail.com

08 - 750 58 85, 070 - 620 04 34
Klubbacken 18, 129 39 Hägersten
margareta.hedsved@comhem.se

Lars Wallman, kassör
08 - 99 89 21, 070 - 484 00 80
Blackensvägen 92, 125 34 Älvsjö
lars.wallman@karolinska.se

Maria Nordin, klubbmästare
073 - 679 00 97
Skärmarbrinksvägen 8, 121 35
Johanneshov
marion_nord@hotmail.com

Louise Fernstedt, sekreterare
08 - 452 79 34, 070 - 521 47 17
Ängsklockevägen 41, 181 57 Lidingö
louise.fernstedt@skl.se

Telefon till Klubbhuset:
Postadress:			
				
Mailadress:			
Postgiro:			
Hemsidan:			
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Kappseglingsledare, vakant
Suppleant, vakant

08 - 644 01 38
Box 151 89, 104 65
Stockholm
e-post@gaddviken.se
5 25 40 – 2
www.gaddviken.se

Kallelse.
Gäddvikare - Du kallas härmed till medlemsmöte den 16
september 2011 kl 19.00 i klubbhuset
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Bordlagda frågor från årsmötet
• Ny princip för avgiftssättning , motion från Julle Karlsson och Bertil
Zetraeus. Motionen har dragits tillbaka.
• Fyllnadsval av suppleant till styrelsen, val av kappseglingsledare och
fyllnadsval av båtvårdsman.
6. Valberedning inför årsmötet.
7. Medlemsärenden
8. Kassarapport
9. Hamnen
10. Kappsegling
11 Ungdomsverksamheten
12. Klubbholmen
• behov av omfattande åtgärder vid bastun (extra uttaxering)
13. Övriga verksamheter
14. Lägesrapport jubileumsåret
15 Rapporter och skrivelser
16. Övriga frågor
17 Avslutning
Lättare förtäring kommer att serveras av klubbmästaren till självkostnadspris
Välkomna!
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Hamnhörnan.
Motorboden blev klar före

midsommar. Det var ett stort jobb,
men som vi trodde skulle kunna
göras av nattvakterna om man
började lite tidigare på kvällen.

hälsosamt (för båten) att inte
bottenmåla. Man förordar då hårda
bottenfärger som inte blöder.
Torrsättningen den 8 och 9 oktober,
med start klockan 0900, börjar
närma sig.

Många har gjort ett bra jobb men det
räcke inte för att motorboden skulle
bli klar. Den som i slutändan drog det Vår sekreterare kommer att se livet
stora lasset var Ove som jag vill passa från den ljusa sidan om den vita
på att ge ett stort tack!
pärmen i klubbhuset innehåller
gällande försäkringsbesked som ju
Ett oplanerat arbete kom till när
faktiskt är en förutsättning för att
skarvarna på två pontonbryggor
man skall få sin båt torrsatt.
började ge sig på grund av en brusten
schackel till förtöjningskättingarna.
Jag vill även påminna om att pallning,
Skadorna lagades men det återtår nu
bockar och stöttor skall finnas på
jobb med att förstärka de återstående plats inför torrsättningen så att inte
skarvarna och att komplettera
arbetet försenas och klubbkamraterna
kättingarna. Det är alltså dags för
skall behöva stå och vänta.
allmänt arbete igen.
Men först skall vi naturligtvis delta
Debatten om bottenfärger går vidare. i paketkappseglingen den 1 oktober
Det ryktas om att de blödande
och få avnjuta team Marias ärtsoppa!
bottenfärgerna står på tur att
förbjudas och i flera båtklubbar råder Lasse
redan förbud mot dessa färger.
Nacka kommun tipsar om
båtbottentvättar som man tycker
vi skall använda istället för att måla
botten. Jag har svarat att vi har en
stor andel träbåtar som det inte är
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Jubilarer.
		
		
		
		
		
		
		
			
			
			

Oskar Edqvist		
Bengt Broomé		
Jonas Hummelstrand
Torsten Berglund
Eva Wånggren		
Tobias Pingel		
Hans Dahlberg		
Yvonne Fergell		
Lennart Schneider
Mattias Gunnrim

40 år
75 år
40 år
70 år
60 år
50 år
40 år
60 år
80 år
40 år

19 september
1 oktober
13 oktober
28 oktober
4 november
7 november
22 november
29 november
30 december
27 januari

Till alla er som fyllt eller som kommer att fylla jämnt men där vi inte har tillgång till födelsedagsdatum så grattar vi naturligtvis i efter-/förskott!
SSG har just nu många juniormedlemmar vilket är väldigt roligt! Dessvärre räcker inte utrymmet i
Gäddviket längre till för att benämna alla födelsedagar. I fortsättningen offentliggör vi därför bara
alla födelsedagar upp till 10 år och därefter födelsedagar vid 15 år och 20 år.
Vi hoppas att ingen blir besviken över detta.
Lisa Forslund		
William Evers 		
Ina Osterman		

7 år
20 år
15 år

4 december
7 december
19 december

I efterskott grattar vi också följande juniorer som inte
rymdes i förra numret:
Lova Byström 		
5 år
1 juli
Anna Lindberg
20 år 20 augusti.
Malin Swalling		
15 år 26 augusti
Kajsa Hedvall		
15 år 28 augusti
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Hallå alla jubilarer!

Hundraårsfirandet fortsätter……
Känn historiens vingslag och anmäl dig till Paketseglingen Fjäderholmarna
runt. För hundra år sedan – år 1911 - anordnade dåtidens gäddvikare Sällskapets allra första kappsegling runt just Fjäderholmarna.
Men det har du förstås redan läst om i Jubileumsboken, som såg dagens ljus i
våras. Har du missat denna fantastiska publikation om Gäddis förr och nu ska
du absolut komma på nästa medlemsmöte och/eller höstens pubafton
och kvittera ut ett exemplar.

Hur har jubileumsåret sett ut hittills?

• Mycket skumpa och fyrverkeri så klart • Framträdanden av Gäddvikens eget
Hamnkapell • Familjen Dahlkvists salongsorkester och de bejublade gratulationsvisorna på Gäddisdagen • Lasse Salomonssons minnesvärda återblick sedd
ur dåtidens och pappa Grevens perspektiv • Årsfest med 130 festande gäddvikare, jubileumstal och tjejernas sketcher • Stina Åströms utställning om Gäddis´
historia • Lyckad öppen jubileumskappsegling • Sillunch på Lilla Skratten med
hemmainlagd sill • Sjösättning på oljad ränna • Ny gäddiströja tryckt och så
• Releasepartyt för jubileumsboken...
Har du missat något, vill du fräscha upp minnet eller rent av uppleva det än
en gång? Att bara umgås är också ett legitimt skäl. Ja, då ska du boka in den 18
november - då blir det pubafton i klubbhuset. (se särskild inbjudan).
För jubileumskommittén genom
Gun Nilsson i IF 686 Lillika.
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Protokoll.
Protokoll fört vid medlemsmöte 1 - 2011 i Segel Sällskapet
Gäddviken den 15 april 2011 i klubbhuset.
Lista över de 29 närvarande medlemmarna finns bifogad originalprotokollet.
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Yvonne Fergell hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2

Val av ordförande och sekreterare till mötet
Till ordförande för kvällens möte valdes Yvonne Fergell och till
sekreterare valdes Louise Fernstedt.

§3

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Ordförandens fråga om sammanträet varit stadgeenligt utlyst
besvarades med ja.

§4

Fastställande av dagordning
Då sekreteraren missat att kopiera dagordningen lästes den upp av
ordföranden och godkändes av mötet

§5

Bordlagda frågor från årsmötet
5.1 Förslag till stadgeändring § 11, mom 1 (Motion från
Julle Karlsson).
I ett brev från Julle Karlsson, som lästes upp, drar Julle Karlsson tillbaka
sin motion då han erfar att styrelsen redan påbörjat ett arbete i linje med
förslagen i hans motion. ( Se vidare 15.2)
Julle meddelar samtidigt att motionen om förändrat avgiftssystem kommer
att, efter samråd med styrelsen, tas upp vid ett extra medlemsmöte
under hösten.
5.2 Extra uttaxering
Hamnfogen, Lars Salomonsson, som inte är närvarande vid detta
möte låter meddela att det inte längre är aktuellt med extra uttaxering
beroende på att etapp 1 med mastkransbryggan blev billigare än förväntat
samt att etapp 2 kommer att kunna återanvända kabel och elcentraler.
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5.3 Val av kappseglingsledare, suppleant i styrelsen samt
båtvårdsman (valberedningen)
Då valberedningens sammankallande var frånvarande och övriga i
valberedningen inte hade några förslag att presentera föreslog Sofia Broomé
att en arbetsgrupp under ledning av Siv Johansson skulle tillsättas med
uppgift att komma med förslag till hur man ska jobba i valberedningen.
Bobby Cyrus berättade att SSKF utser valberedning bland de ledamöter som
lämnar styrelsen. Efter ytterligare diskussion beslutade mötet att bifalla
Sofias förslag.
§6

Medlemsärenden
6. 1 Medlemmar/Båtar (in-/ och utträde)
Sedan årsmötet har följande förändringar skett.
6.1.1 Medlemmar/båtar in
Carina Andersson
Niklas Kahn med kustkryssaren, Laiva
6.1.2 Medlemmar/båtar ut
Erik Lindgren
Christina Arvedsson
Henry Föll
Philip von Malortie med J 14 nr 98, Mymlan
6.2 Uteslutning av medlemmar
Till följd av obetalda medlemsavgifter beslutade möte utesluta:
Anders Ahlbjörn med yacht Conqubin Anna-Thalena nr 115
Brittmarie Sundberg med yacht M 25 Marialla II
Björn Andersson
Daniel Lindgren

§7
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Kassarapport
För dem som ännu inte betalat avgiften för Jubileumsfesten
hänvisade ordföranden till kassören.
Kassören Lars Wallman kommenterade därefter balans- och
resultatrapporten.
Då inga synpunkter framkom, ej heller frågor, beslutade mötet att lägga
kassarapporten till handlingarna.

§8

Hamnen
8.1 Fondering till verksamheter?
Ordföranden aktualiserade en diskussion om fondering till klubbens
olika verksamheter. Efter diskussion ställde mötet sig positivt till
tanken på fondering, men påpekade att de olika verksamheterna har
olika karaktär vilket behöver beaktas vid eventuella fonderingar.
8.2 Viktiga datum
• För bojbesiktning tas kontakt med Bosse, Robin, Lasse eller Villy.
• Bojiläggning söndag 17 april med allmänt arbete från 10.00
• Sjösättning den 24 april kl 10.00. Till jubileumsfirandet hör att en båt ska
dras med sloda och ränna. Understryks att arbetet påbörjas kl 10.00 och att
eventuell frukost därmed måste vara inmundigad innan kl 10.00.
8.3 Klubbens miljöarbete
Klubben har fått beröm för sitt miljöarbete av Nacka kommun.
Lars Salomonsson har uppdaterat klubbens miljödokument, vilka
fastställdes av styrelsen den 11 april.
Dokumenten kommer att sättas upp i hamnen och läggas ut på hemsidan.
Dokumenten bifogas också detta protokoll.
8.4 Vakthållning
Under vakthållning kommer samtidig renovering av motorboden att pågå,
under ledning av Ove Ehn. Arbetet som börjar kl 19.00 har skriftliga
instruktioner och utsedda ansvariga.
8.5 Giltiga försäkringsbevis
Giltiga försäkringsbevis ska finnas i försäkringspärmen inför sjösättning. Tre
saknas fortfarande vid detta möte.
8.6 Städning i gamla klubbhuset
Inför städning av gamla klubbhuset ska allt material på vinden bort. Detta
röjs på städdagarna.
8.7 Städning efter sjösättningen
Underströks vikten av att snygga till efter sig vid sjösättningen för att slippa
ha allt kvar till städdagen.
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§9

Kappsegling
• Funktionärsträff inför Gäddisregattan äger rum den 19 maj kl 19.00
i klubbhuset.
• Boo fyr - Lilla Skratten äger rum sista helgen i maj med start från Härsö.
9.1 Kommunikation i klubben
Sofia Broomé aktualiserade frågan om vilka vägar informationen i klubben
ska gå. Mötet beslutade att följande vägar ska gälla:
1. Gäddviket
2. E-post/hemsida
3. Anslagstavlan
4. Brev eller ringa
För den som inte har dator gäller självklart brev eller telefon. Viktigt
att den som inte har dator meddelar Sofia.

§ 10

Ungdomsverksamheten
Katarina Svensson berättade om förändringarna i ungdomsverksamheten.
Fr. o. m. i år är Katarina administrativt ansvarig och har till dags dato
fått 20 anmälningar till seglarlägret. Utrymme finns för 30 ungdomar och
anmälningstiden har ännu inte gått ut. I år har lägret två nya ungdomsledare
som varit på kurs. Lägret äger rum v 27 från måndag - lördag.
5 ungdomar runt 15 år behöver vara med på klubbens kappseglingar
för att få märke. Katarinas e-postadress finns på hemsidan. Mejla gärna eller
anslå på anslagstavlan.

§ 11

Klubbholmen
Yvonne läste upp ett stycke ur Skärgårdsstiftelsens Ortnamn i
Stockholm där det konstateras att namnet Skratte sedan 1700-talet
betyder Tomte.
Öppna-helg på Lilla Skratten äger rum den 21-22 maj. Alla är
välkomna. De som föranmäler sig till Margareta senast den 18 maj
bjuds på middag.
11.1 Utförsäljning av öar
Utifrån att ha fått vetskap om att viss försäljning av försvarets
öar påbörjats redovisade ordföranden Yvonne Fergell samtal med
fortifikationsförvaltningen som meddelat att förvaltningen i sommar
inventerar beståndet inför beslut om vilka öar som ska försäljas. Yvonne
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återkommer med ytterligare besked i höst. Som tjänsteman i Värmdö
kommun ifrågasatte Patrik Stenberg att försäljningen är tillåten och fortsätter
å sin sida att bevaka.
§ 12

Övriga verksamheter
12.1 Tjejsektionen
Ordföranden berättade att tjejsektionen gjort sitt vid jubileumsfesten
och att sektionen just nu är helt utmattad. Dock har begäran om
”återuppförande” rests.

§ 13

Lägesrapport - jubileumsåret
Gäddisdagen och årsfesten har avlöpt med mycket lyckat resultat.
Nästa utmaning är det som ska hända ”på vattnet” och på Lilla Skratten.
Information om detta kommer i nästa Gäddviket.
Jubileumsboken är klar och var och en får med sig ett ex efter kvällens möte.

§ 14

Rapporter och skrivelser
14.1 Skrivelse från John Svensson
Ordföranden informerade om en skrivelse från John Svensson vari påtalades
• att diskussionen om inträdesavgifter borde återupptas. Då frågan avvisats
av tidigare medlemsmöte är den borta från styrelsens dagordning. Inget
hindrar dock att medlem åter aktualiserar frågan.
• att arbetet med bad- och räddningsstegar fortsätter. Detta arbete pågår.
• att plåtbåten bör ersättas.
14.2 Applåd för årsfesten
John Svensson initierade en applåd för den bästa årsfesten hittills
mötet stämde in i en rungande applåd.

§ 15

och

Övriga frågor
15.1 Midsommarfirandet
På Lena Karlssons fråga om budgetmässiga ramar för
midsommarfirandet hänvisade ordföranden till att medel finns
avsatta i jubileumsfonden. Tips och idéer för att ”guldkanta” årets
midsommarfirande lämnas till Lena. Lennart Kastell har möjligen tillgång
till tunnor.
15.2 Styrelsens arbetsordning
13

Ordföranden Yvonne Fergell redovisade styrelsens diskussion om och
tankar på ny arbetsordning med färre sammanträdande ledamöter och med
utskott/kommittéer. Syftet är bl a att få fler engagerade i klubben och att
göra det enklare att rekrytera till olika funktioner i klubben. På försök har
styrelsen redan påbörjat ett arbete i den riktningen. Med hänvisning till bl a
Tibble sjöscoutkår och Flygande veteraner fick idén fick stort gensvar
från medlemsmötet.
§ 16

Avslutning
Ordföranden Yvonne Fergell tackade mötet för kvällens engagerade
diskussion och inbjöd medlemmarna till ett glas mousserande vin som
fanns kvar från årsfesten!

		

Vid protokollet		

Justeras

		

Louise Fernstedt		

Yvonne Fergell
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Segelsällskapet Gäddviken: Avgifter 2012.
GÄLLER FR.O.M. HÖSTEN 2011
MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgift

350:-

Medlemsavgift, junior (under 21 år)

100:-

YACHTAVGIFTER
Yachtavgift

400:-

Hamnavgift, per kvm (yachtens LÖA * största bredd) inkl bryggplats

128:-

Inregistreringsavgift av yacht
Sommarplats
(Återgår till vinterplatsliggaren vid sommarplatsuthyrning

690:2060:200:-

ÖVRIGA AVGIFTER
Extra sliptagning för i sällskapet inregistrerad yacht

60:-

Sliptagning och sjösättning av icke medlems yacht

600:-

Hyra av mastkran för icke medlems yacht, per tillfälle

125:-

(Gäller ej medlem i klubb tillhörande NFBK då SSG-medlem ej nyttjar mastkranen)

Hamnavgift för gästande yacht - tre dagar fritt - därefter per dygn

35:-

Anmälningsavgift för yacht vid intern kappsegling

130:-

Skåphyra, inne

190:-

Skåphyra, ute modell mindre

130:-

Skåphyra, ute modell större

190:-

Böter för yachtägare som uteblivit från allmänt arbete
Förseningsavgift (vid betalning efter förfallodag av klubben utställd räkning)

1000:125:-

PRISLISTA ÖVRIGA ARTIKLAR
Standert (Obligatoriskt för inregistrerad yacht)

150:-

Nyckeldeposition

400:-

Mössmärke

145:-

Klubbnål

30:-

Dessa artiklar försäljes av kassören eller ombud. Är hon/han ej tillgänglig
- lägg en lapp i lådan eller ring upp.
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Kort om

Gäddisregattan SSG 100 år.
En underbar helg. 36 båtar anmälda, bara en som inte dök upp. Trots regn och blåst
under fredagskvällen och natten så blev det fint på lördagsmorgonen. Jag har nästan
glömt att det regnade när vi hade kommit hamn.

Vi fick bara ihop två seglingar på lördagen i 2-4 m/s från norr. I tredje starten hade
Ove soppatorsk, han var precis på linjen vid flaggan när SK-30orna skulle starta.
Han fick inga glada tillrop direkt. I sista sekund fick han igång båten och drog iväg,
rakt över linjeflaggan så den därefter låg ned. Inte nog med det, sedan vred vinden 90
grader och funktionärerna i märkesbåtarna fick jobba med ankarlinorna för att vrida
banan.
Efter att försökt få till det med sista racet insåg till sist seglingsledningen att tiden
inte räckte till för att genomföra hela och ta sig iland och påbörja firandet med aftersail med grillkorv och bira och regattamiddag. Det blev under eftermiddagen sol och
värme (och regn). På kvällen en fullsatt regattamiddag (ca 100 st), jubel och hurrarop
för hundraåringen, tacksamhetsgåvor delades ut från SK-30orna. Ett sprakande fyrverkeri lös upp natthimlen innan livebandet började spela. Stämningen var på topp.
Söndagen bjöd på strålande sol och stiltje till en början, men efter 45 minuter kom
starterna igång. Vinden från väst-sydväst på ca 4 m/s orkade nätt och jämt fylla furusundsleden med krusningar. Men det gick fort sedan båtarna väl kommit iväg. Sedan
följde prisutdelning med grillkorv mm.
Utdelning av ”Bästa utstyrsel” gick till ”Hajen och Narren” på RJ-85an 241 Älvan.
Klubbens ordförande fick Narrens hatt som tack för ett välordnat arrangemang.
Tack till Alla funktionärer som gjorde det möjligt. Ni har slitit något helt otroligt.
Vi i kappseglingskommittén tycker att det hela gick jättebra.
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Resultat:
SRS TOTAL:
Båttyp:
1 5.5
2 Miniton
3 IF

Segelnr:
SWE-33
SWE-6874
SWE-1928

Skeppare:
Peter Lundquist
Magnus Nordgren
Fredrik Wigelius

Poäng:
13
13
16

Klubb:
BLBK
KSSS
HJS

Bästa Gäddisbåtar Totalt:
4 M 22
Chans

SWE-36

19

SSG

6 SK 30-1927 Ellen III
12 M 22
Gun

SWE-86
SWE-133

Gunnar Lindstrand
Patrik Stenberg
Erik Persson

22
22

SSG
SSG

M-22:
1 M 22
2 M 22

Camilla
Chans

SWE-40
SWE-36

5
6

SSG
SSG

3

Gun

SWE-133

Niklas Forslund
Gunnar Lindstrand
Erik Persson

8

SSG

Ellen III
Pan
Lii

SWE-86
SWE-163
SWE-218

Patrik Stenberg
Jan Nystedt
Per-Olof Mineur

5
6
7

SSG
VSS
VSS

M 22

SK-30 KLM:
1 SK-30
2 SK-30
3 SK-30

Båtnamn:
Carola
Team Räknäs
Primula

För övriga resultat, se hemsidan.
/Kappseglingskommittén
Mats Byström
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Seglarlägret 2011.
Bästa någonsin, eller hur, det säger vi
alltid men det stämmer faktiskt.

Först måste jag tacka Tor Hedvall för
att han fixar så att vi får låna jollar
och följebåtar från sjöscouterna i
Täby, jag glömde nämligen bort det på
avslutningen då jag tackade alla andra.
Det är inte lite logistik med det där
men det sköter Tor strålande. Suveräna
ungdomar, 13 tjejer, 18 killar, att vi sen
var 23 ledare varav 5 i köket gjorde inte
saken sämre.
Som vanligt uppdaterar vi materialsidan
efter hand, i år byttes hela
gasolutrustningen ut till nya lätta flaskor
med nya slangar och kopplingar samt att
byttes ett kök ut.
Det måste bara funka när 54 människor
skall utfodras tre gånger om dagen i 8
dagar.
2 nya VHF:r köptes också in så att vi har
en till varje grupp samt en i köket för
sambandet vad det gäller säkerhet samt
ändring av t.ex. tidsplaner, snabbt enkelt,
alla får samma information samtidigt.
För 2 år sedan köptes en gummibåt
utan motor in för en billig penning,
sedan dess har vi letat efter en beg.
15 hk med kort rigg utan framgång så
nu beslutade vi att köpa in en ny som
levererades under veckan, kanske blev
den i kraftigaste laget när man åker själv
men med 2 personer i funkar den riktigt
bra (kan också användas på regattan som
linjebåt eller dyligt).
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Nog om materialet, nu till det väsentliga.
Under veckan så seglades det och
badades i strålande väder, inte en enda
droppe regn, lagom med vind.
Segelträning, Skratten Runt, guldkottar
delades ut av Amanda till alla duktiga
och bussiga kamrater under lägerelden.
Pinnbröd grillades och historier
berättades av Katarina.
Spökrunda blev det som vanligt också på
fredagsnatten men det blev lite kritik att
den inte var läskig nog så vi får väl höja
ribban nästa år.
Vi brukar ju få besök varje år av något
som har anknytning till skärgårdslivet
och i år hade Göran o Katarina en
kompis som är dykare. Han kom ut för
att hjälpa oss att lägga ut 3 gamla bojar
som slitigt sig under vintern. Efter han
gjort det så höll han ett litet föredrag om
dykning, väldigt spännande tyckte jag,
han håller nämligen på med bl.a. grott
dykning.
Efteråt fick alla som ville, prova på att
titta i cyklopet samt prova att andas
under vattnet med tuberna och försöka
plocka upp en sten från botten. Det
senare vart svårt i och med att detta
gjordes på grunt vatten som blev lite
grumligt.
En ny lek uppfanns i ”Rondell tältet”
masken heter den, det går ut på att man
i sovsäcken hoppar runt på knä och
tacklar varandra liksom, vilket slutade i

en liten olycka. David slog huvudet i en
stubbe, för det här tältet saknar botten
som dom andra tälten har, så det blev
upp till sjuksystrarna Sussi o Lena uppe i
köket för omplåstring.
Dagen efter beställdes virke till Ytterby
brygga och efter lite jobb av Platina
gruppen med Peter som arbetsledare så
hade vi fått en ny tältbotten. Reglarna
var lite långa och eftersom det blev ett
par trallbrädor över beslöt vi att inte
kapa dom utan tältet fick en liten altan
utanför, lite lyxigt tyckte ungdomarna så
dom döpte om tältet till ”Hotell tältet”
istället.
Annars så flyter det på som vanligt med
märkes tagning, samarbetsövningar mm.
Avslutningen på lördagen lika så, lite lite

vind för Skratten Runt som vi kör som
uppvisning för föräldrarna men alla kom
i mål innan maxtiden gick ut, snyggt
seglat allihop.
I år var det nog nytt rekord vad det gäller
anhöriga som kommer ut för att titta på
sina duktiga barn vilket är jättekul, korv,
kaffe, saft, bullar, diplom, märken och
årets optimist gick i år till Elsa Fallgren,
GRATTIS.
Tack igen alla ledare som ställer upp,
suveränt jobb, lite extra tack till Sussi i
köket som även gör ett jättejobb innan
lägret & tack alla trevliga barn, hoppas
att ni haft en skön sommar.
Julle o Lena

STÄNGA-HELG LILLA SKRATTEN
24-25 SEPTEMBER 2011
Välkomna till Lilla Skratten för att stänga för säsongen:
Vi ska sätta upp hängränna på klubbhuset (och ev på bastun), vi ska ta
upp bojar och ta in badstegar, vi ska laga och städa och olja trä där det
behövs. Vi ska också sätta upp fönsterluckor och takstöttor.
Det finns jobb för alla, stora som små och klubben bjuder på
mat på lördagskvällen till alla föranmälda.
Vi brukar ha en jättemysig brasafton på lördagskvällen.
Anmälning till Margareta på 070-620 04 34 senast den 21 september.
VARMT VÄLKOMNA!
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Paketseglingen.
Årets paketsegling äger rum den 1 oktober.

Det är lördagen veckan före torrsättningen. Glöm inte att det är seglarna som står
för priserna.
Det talas om att förr i tiden var allt bättre, då körde man med individuellt justerade
SRS-tal (sk GYS-tal ’Gäddis Yard Stick’). Vi fortsätter med det, så nu utgår vi från
gällande SRS-tal med följande ändringar (detta kommer naturligtvis utvärderas och
omprövas och justeras mm):
• Yachter (eg skeppare) som aldrig har varit med och kappseglat får sänkt
SRS-tal med 0,03.
• Yachter som kommit på någon av de tre sista placeringarna får sänkt
GYS-tal enligt:
		
o Sista -0,03
		
o näst sista -0,02
		
o tredjen sist -0,01
• Yachter som placerade sig 1.a, 2.a eller 3.a får höjt GYS-tal enligt:
		
o 1:an +0,03
		
o 2:an +0,02
		
o 3:an +0,01
• Yachter som gör uppehåll ett år stannar kvar på föregående års GYS-tal
Detta innebär förmodligen att vi kommer få mycket mer dynamiska resultatlistor år
från år.
Inför årets Paketsegling har följande yachter och skeppare fått ändringar:
(Vi utgår från resultatet 2010 och inför samma ändringar som skett i SRS-tabellen i år
ex vis M-22 sänkt med 0,02.)
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Yachttyp: -nr
M22-133
11:metre-108
M22-40
Sveakryssare-3378
M22-136

Yachtnamn:
Gun
Caplisa
Camilla
Mathilda II

M22-36

Chans

IF-686
M22-135
Folka-1046
M22-82
SK-30-115
M22-118

Lillika
Serenad
Skatten
Kalas
Tersen II
Maruna

SK30-86
M22-88

Ellen III
Colibri

M22-107

Pepita

Tallyho

Skeppare:
Erik Persson
Julle Karlsson
Niklas Forslund
Lars Salomonsson
Svante Söderlind
Gunnar Lindstrand
Gun Nilsson
Sofia Broomé
Maria Nordin
Henrik Edberg
Jacob Hagberg
Magnus Lindstrand
Patrik Stenberg
Kristina Lundevall
Jim R Kjellgren

SRStal:
1,05
1,31
1,05
1,17

GYStal: 2010
1,05
1,31
1,05
1,20

GYStal: 2011
1,08
1,33
1,06
1,20

Ändring:
+0,03
+0,02
+0,01
0,00

1,05

1,03

1,03

0,00

1,05

1,05

1,05

0,00

1,02
1,05
0,97
1,05
1,17
1,05

1,02
1,05
0,96
1,05
1,17
1,05

1,02
1,05
0,96
1,04
1,15
1,02

0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,02
-0,03

1,17
1,05

1,18
1,07

1,18
1,07

0,00*
0,00*

1,05

1,02

1,02

0,00*

*Deltog ej 2010
Om ni har frågor eller synpunkter på det här kontakta gärna mig.
/Kappseglingskommittén
Mats Byström
bystrom.mats@gmail.com
070-515 53 36
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Traditionsenlig Adventstur
till Skratten
	
  
Lördagen den 3 December
Packa din egen korg för en förlängd jullunch!
Taxibåt från Vaxholm vid 13-tiden (ca 100:-/person).
Retur vid 18.30 Exakta tidpunkter meddelas vid anmälan.
Välkomna!!
PS! Ta med en julklapp värde ~ 20:OSA! Jag måste ha din bindande anmälan senast
28 November på tfn 070 – 620 04 34
alt. mail: margareta.hedsved@comhem.se

Inbjudan till PUBAFTON i
klubbhuset!
Världspremiär på filmen ”Gäddis THE Movie”.
Klubbmästare Maria ordnar allt för magen
(till självkostnadspris)
När kommer detta fantastiska att ske???
Jo den 18:e november på kvällen. Pubaftonen startar kl 19.00 i klubbhuset.
Det är kvällen då vi knyter ihop hela jubileumsåret
–och tar ett nytt kliv i historien.
Alla mer än hjärtligt välkomna.
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Segel Sällskapet Gäddviken
inbjuder till
Paketseglingen, med Le Mans start
lördag 1 Oktober 2011
En intern kappsegling för SRS Kölbåt
1. REGLER
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse
med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med
appendix S samt reglerna för SRS-systemet
2011.
1.2. En båt med spinnaker/gennaker i
båtdatabladet, klassreglerna eller SRSmätbrevet får senast den 1/10 meddela att
båten skall seglas utan sådana segel, vilket
då sänker SRS/GYS-talet med 0,03.
Efteranmälda seglar enligt grundstandard.
Justering med GYS-tal enl. lista

5. SEGLINGSFÖRESKRIFTER
5.1. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i
samband med registreringen.

2. VILLKOR FÖR ATT DELTAGA
2.1. Den person ombord som har ansvaret ska
vara medlem av en klubb som är ansluten
till sin nationella myndighet.
2.2. Varje deltagande båt ska vara
ansvarsförsäkrad.
2.3. Tävlande deltar i regattan helt på egen
risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar
inget ansvar för sak- eller personskador
som någon råkat ut för i samband med
eller före, under eller efter tävlingen.

8. KAPPSEGLINGSOMRÅDE
8.1. Gäddviken, Svindersviken, vattnen runt
Fjäderholmarna.

3. ANMÄLAN
3.1. Anmälan senast onsdag 28:e September
via formulär på hemsidan (gaddviken.se),
per telefon Mats Byström 070-515 53 36,
eller på anmälningslista i klubbhuset.
3.2. Anmälan ska innehålla uppgifter om
båttyp, segelnummer, ansvarig skeppare,
skepparens adress, telefonnummer och epostadress samt klubb.
Anmälningsformulär finns på
www.gaddviken.se
3.3. Anmälningsavgift enligt prislistan 130:som debiteras på årsräkningen.

6. TIDSPROGRAM
6.1. Lördag 1 Oktober:
12:45 Expeditionen stänger
13:00 Skepparmöte
13:30 Start
Seglingen avbryts inte
Regattamiddag

9. BANAN
9.1. Distansbana ca 6 M med jaktstart enligt
GYS. Start från vändskivan-bryggan i
Gäddviken. Mål utanför östra
bryggnocken.
10. POÄNGBERÄKNING
10.1. En kappsegling planerad. Ingen
omräkning, först i mål vinner.
11. PRISER
11.1. Priser delas ut till alla. Priser är paket
som deltagarna tar med sig själva, ca
motsvarande ett värde av en flaska Via
del Campo Tinto (fn 55 kr.)
ÖVRIGT

Efter genomförd segling utbryter festiviteter i
klubbmästeriets regi, samt andra icke
resultatgivande tävlingsmoment om det
hinns med.

4. REGISTRERING
4.1. Registrering skall göras på
tävlingsexpeditionen före 12:45 lördag 1
Oktober.

Frågor beträffande kappseglingen besvaras av Mats Byström 070-515 53 36.
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augusti 2011

Föreningsbrev

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

