
Årsberättelse 2019

Styrelsen lämnar följande årsberättelse för verksamhetsåret som börjar 1 
januari 2019 och slutar 31 december samma år.

Vi som valdes att sköta styrelsearbetet 2019 är:

Bosse Willén Ordförande

Thomas Borg Vice ordförande

Lars Wallman Kassör

Emma Wiberg Sekreterare

Jacob Hagberg Hamnfogde

Stene Bruno t.f.Holmfogde

Jan Jäberg Kappseglingsledare

Gabriel Dahlbäck Ledare juniorverksamheten 

Gunnar Lindstrand Klubbmästare

Sammanträden

Under året har Sällskapet hållit ett årsmöte, två medlemsmöten samt 12 styrelsemöten. 
Dessutom har vi haft ett möte med Svindersvikens båtklubbar. 
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Medlemmar och yachter 

Under verksamhetsåret har medlemsregistret genomgått följande förändringar:

Sällskapets eskader:

Under året avregistrerade: 7 st

Under året inregistrerade: 6 st.

Omfattar vid årets slut: 83 st. varav 41 st. på hamnplan

Medlemsantalet:

Under året utgångna: 20 varav 3 uteslutna 

Under året invalda: 13 

Vid årets slut: 221

Utdelning av förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser under året:

Ulrika By tilldelas en guldnål för ett gediget arbete med Gäddviket. 
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Hamnen

Aktiviteterna i hamnen 2019 har präglats av att det varit en ny hamnfogde som behövt lära sig
uppgifterna. Under året har Jim Kjellgren sålt sin M22, Guilo Mola sin IF och Carolina de la 
Fé sin Koster. Vid upptagningen togs istället Carolina de la Fés nya Helmsman 26 och Anna-
Karin Halls Maxi Magic upp medan Guilos IF övertogs av Johan Lange. I hamnen har 
förutom sedvanliga städjobb, framför allt underhållsarbeten genomförts som byte av 
tömningsventiler för vattnet på hamnplan, tjärning av bryggor, byte av underslagen på 
bryggan framför verkstaden och mastskjulet vid mastkran har rätats upp och taket spikats fast 
bättre. Vid årets slut lossnade en stenbumling från slänten och rullade ner och puttade omkull 
uteskåpen vid vändskivan. Dessa kunde dock ställas tillbaka utan några skador. Lars 
Samuelsson har stöttat nya hamnfogden med ekonomiarbetet och råd och dåd. Den nya 
hamnfogden ber att få tacka för tålamodet under hans upplärningsperiod.

Kappsegling

Kappseglingskommittén har sammanträffat 5 gånger under året. I kommittén har ingått 
förutom kappseglingsledaren även Mats Byström, Richard Carleson, Gabriel Dahlbäck, 
Katarina Grenfeldt, Gunnar Lindstrand, Elias Lundberg, Lars Nordlund, Per Pettersson, Peter 
Seybolt och Svante Söderlind. Katarina Grenfeldt har avgått under året. Kommittén har enligt 
stadgarna haft att finna lösningar på hur man inom sällskapet ska kunna öka intresset för 
kappsegling, vilket avtagit under flera år. Men det är en trend som verkar gälla för hela landet.
Anledningen finns det flera teorier om. En annan uppgift är att anordna sällskapets tre 
kappseglingar och hitta datum för dessa. Det är i första hand datum för Boo fyr-Lilla Skratten 
på våren och öppna kappseglingen Gäddisregattan i augusti. Paketseglingen är numera alltid 
samtidigt som förberedande torrsättning och datum bestäms således av denna. Vi har även 
försökt hitta lämpliga, av seglarförbundet anordnade, utbildningar som kan passa våra 
funktionärer och medlemmar. Det ingår även att hitta lämpliga kandidater till priserna Årets 
seglare och Vrakpriset, vilka delas ut med övriga priser på årsfesten. Jan Jäberg och Richard 
Carlesson, som är certifierade domare-blå, har deltagit i av seglarförbundet anordnade 
domarträffar.

Klubben har traditionellt arrangerat tre kappseglingar under året, Boo fyr- Lilla Skratten, 
Gäddisregattan och Paketseglingen.

Boo fyr -Lilla Skratten seglades lördagen den 25 maj. Det är en distanskappsegling på ca 27 
sjömil från Härsö till klubbholmen. Starten sker med s k jaktstart där båtarna startar med olika
tidsavstånd beroende på vindstyrkan, så att den långsammaste båten startar först och 
snabbaste sist.

Seglingen samlade 8 båtar vilket i år var färre än föregående år. Banan var som tidigare år 
valfri väg via Kanholmsfjärden eller Vindöström. En båt visade sig ha för hög mast för att 
komma under Djuröbron och kunde alltså inte gå Vindö ström, men skepparen tyckte det var 
egalt och menade att han lika gärna kunde gå via Kanholmsfjärden så banan ändrades inte. 
Vädret var soligt och varm med lätta vindar, så lätta att tre båtar nödgades bryta seglingen och
starta motorerna för att inte missa festen på Lilla Skratten. Där blev det trevlig samvaro med 

3



Årsberättelse 2019
mycket snack i båtarna och på land, och allt annat som hänger ihop med roliga 
kappseglingar.Vinnare blev återigen Mattias Malmros och Tina Westerberg i A22 nr 20 
Royne.

Öppna kappseglingen Gäddisregattan seglades lördag och söndag 17-18 augusti. Tre 
banseglingar på lördagen och en distansegling på söndagen. 19 båtar var anmälda varav 15 
startade på banseglingarna. 3 båtar kom från regattan på Getfoten och kräftskivan där på 
lördagen och seglade därför endast distansen på söndagen till reducerad anmälningsavgift. 

Seglingarna genomfördes perfekt utan några protester. Hela arrangemanget var lyckat, 
seglingarna såväl som regattamiddagen och klubben fick mycket beröm från deltagarna efteråt
. Ett stort tack till de hårt arbetande funktionärerna, på land och på vattnet, som lojalt ställer 
upp för klubben varje år. 

Bästa gäddisbåt på banseglingarna blev Björn Gustavssons Tung VIII och bäst på distansen 
Patrik Stenbergs Ellen III.

Paketseglingen seglades lördagen den 21 september nere i hamnen i samband med 
förberedande torrsättning. 9 båtar ställde upp.

Traditionsenligt med sk Le Mans-start från vändskivan då man springer ut till båtarna som 
ligger förtöjda med fören utåt och seglen klara för sättning. Man seglar sedan 2 varv runt 
Fjäderholmarna valfri väg och målgång utanför klubbhuset. Det ingår även landtävlingar 
såsom knopslagning och rodd med klubbens jolle på tid samt en frågetävling. Alla 
deltävlingar räknas lika med seglingen. Dock räknas endast seglingen när vandringspriset för 
paketseglingen delas ut på årsfesten. Efter tävlingen blev det fest i klubbhuset då klubben 
bjöd på ärtsoppa med punch och därefter prisutdelning av paketen med värde under 
hundralappen som varje skeppare hade med sig. Därav namnet paketseglingen.

Vinnare av seglingen och även totalt med deltävlingarna blev Patrik Stenberg i Ellen III.

Juniorverksamheten

Ett enhälligt möte fattade under årets sista lägereld beslutet att Juniorverksamheten i SSG 
hädanefter bedriver seglarläger året runt, varav sex dagar i rad, v. 27 eller motsvarande, ska 
spenderas på L:a Skratten, som alltid. På detta sätt kan alla ha lika roligt och lika många bästa 
vänner året runt, även om man inte hinner ses varje dag.  

På goda grunderna, att Förenta Nationernas Barnkonvention blir svensk lag, kunde lägret än 
mer fokusera på utvecklingen som människa (Seglare, snarare än att lära sig segla) och 
använde under lägerveckan BRIS och Riksidrottsförbundet komunikationmaterial om 
okränkliga rättigheter. Arbetet förbereddes med en middag för att diskutera bäst former för de
ibland känsliga, men alltid stora frågorna. Ett särskilt läger och ett första försök gav uppslag 
att ytterligare förbättra ett genomgående och genomsyrande tänk som alltid har funnits på 
lägret. Vi är glada om våra små seglare fattar att FN, liksom vi, bryr sig om - och tom kan 
hjälpa till med kloka lagar - om hur de förtjänar att vara delaktiga i en verksamhet de glädjade
har valt att vara en del av. 
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Att lägret är så viktigt världens mest globala och gränsöverskridande organsation hjälper SSG
att göra det så bra vi tillsammans kan, är en av anledningarna att lägret snart har funnits i snart
25 år. Arbetet fortsätter.
Inför nästa års läger kommer ett giltigt och uppvisat intyg från belastningsregister krävas av 
alla ledare och GDPR är den vanligaste förkortningen innom verksamheten. 

Jollar 
Tack vare betrodda ledare med särskilda förmågor och kontakter har ett långtidskontrakt med 
Scouterna undertecknats, för lånandet av lämpliga jollar. En skriftlig avsiktsförklaring och 
ansvarsfördelning kring ungarnas lånande av jakterna - som under tiden de är lånade är att se 
som Gäddis båtar - har ingåtts och förhoppningsvis hjälper fler händer att slipa skadorna iår. 
Detta har setts som den bästa lösningen då förvaltandet av egen jollar redan har visat sig svårt,
och vi är fantastisk glada över de alla båtar vi får låna. 

Bryggor 
Följetongen om bryggorna på klubbhomen fortsatte även under lägret och bland annat kläddes
betongbryggorna med avbärare och pollare. Arbete stänkte om sågspån och svettdroppar men 
störde inte verksamheten - tvärtom visade det särskilda vädret vikten av pålitliga bryggor och 
de frivilliga hur mycket gemensamt jobb som ligger bakom att vi ska kan erbjuda en säker 
angörning för både yngre och mindre unga seglare. 

Kök 
Västra Saxarfjärdens mest välsmorda storkök levererade som alltid favoriträtter till växande 
ungar och (runt midjan) växande ledare. Under det fuktigaste dagarna var klubbhuset 
ockuperat av ångande medlemmar på varje ledig stol, helst närmast brasan som aldrig 
slocknade och det var både stökigt och roligt och stressigare än vanligt. Trots det fanns alltid 
tid för ett plåster, att leta efter den andra strumpan eller att svara på kända frågan när maten är
klar. 
Trots och tack vare ett särskilt år, visade köket återigen att det är lägrets hjärta. 

Inför nästa år kommer (äntligen!) ett varsamt uppfriskande av menyns mer brunande sidor att 
göras. Nyttigare, närmre ifrån och minst lika gott, är tanken.  

Jubileum 
Lägret har i år funnits i ett kvarts sekel och ett värdigt firade av tjugofemårsjubileet förbereds 
redan.  

Felicia 
Med lägret är det mycket lättare att nänna alla, än någon, när den verksamheten vi är så stolta 
över ska berättas om. Lägret är till sin natur gemensamt och vi alla vet att det bara går att 
genomföra om alla är beredda att delta i såväl förberedelser som själva lägerveckan. Ingen är 
mer viktigt än någon annan för verksamheten och troligen ligger där en del av svaret på varför
vi så sällan har problem med att locka ledare och andra funktionärer.  

Med det sagt, skulle även årets lägret ha varit omöjligt att genomföra lika välfungerande och 
välförberett om det inte vore för Felicia Rosenbergs stora roll. Undertecknad representerar i 
styrelsen, men som lägerchef under veckan, hjärntrust under förberedelserna, den som rent 
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faktiskt ser till att inbjudningarna går ut i tid och att listorna på stort som smått är korrekta, 
och dessutom vet vems yngsta syskon som fyller seglarläger just i år; är Felicia den som de 
facto varit ansvarig för Juniorverksamheten och fått den att fungera så bra som den gör! 

Efter första lilla höjningen av lägeravgiften på flera år går lägret dessutom ännu bättre 
ekonomiskt.

Vi ser fram emot nästa tjugofem år! 

Holmen

På Skratten har vi haft de sedvanliga arbetena, med öppnar- och stängarhelger med ganska 
god uppslutning.

Boo- Fyr, Midsommar och Regattan har genomförts enligt tradition med sedvanligt bra 
uppslutning.

Arbeten:

Bryggor har lagts ut i väst-ostlig riktning( (med de nya förankringarna), detta ser ut att 
fungera bra.  Nytt däck har snickrats ihop vid diskplatsen. Tack Jens och Vira för hjälpen med
det. 

Det har gått åt en hel del pengar och mkt jobb. Inför nästa år planeras ytterligare arbeten 
såsom: 

Måla klubbhus, renovera startpaviljongen, toaletterna skall renoveras, nytt räcke runt 
dansbanan, jolle-lådan ska renoveras och - framför allt - bryggorna i nord-sydlig riktning 
behöver nya förankringar. 

För övrigt, se Gäddviket, där ytterligare info finnes. 
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