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Ordförande har ordet 

 

 
 

Segelsällskapet Vättern 

 

 

Ordförande har ordet 

 

Segelsällskapet Vättern 

Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 

1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med verksamheten. 

I stadgarna står det att sällskapet skall befrämja seglingsidrotten i Vättern.  

 

Det har alltid funnits kappsegling, eskadersegling, juniorverksamhet och inte minst 

klubbhusaktiviteter med seglarfester. Sällskapet har också arrangerat flera stora 

seglingsevenemang på distrikts- och nationell nivå som SM.  

 

Vi i styrelsen har ambitionen att svara upp mot traditionerna och SSV: s varumärke. Vi är 

valda till det av medlemmarna på årsmötet. SSV: s samlade kraft kommer dock som alltid 

från alla medlemmar. Än en gång – Du medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap – var 

stolt över SSV – bidra till bra verksamhet genom ditt engagemang!  

 

SSV:s 128:e årsmöte hölls den 10 mars i klubbhuset och avslutades med tårta. Styrelsen 

valdes om med undertecknad som ordförande och Håkan Carlund som vice ordförande. 

 

Alla i styrelsen tackar för det stora förtroendet att leda segelsällskapet och vi skall göra vårt 

bästa för att det skall bli bra. Det fanns fler betydelsefulla nyval och det är nu inte bara i 

styrelsen som det görs ett ovärderligt arbete. Alla funktionärer som omvaldes eller nyvaldes är 

mycket viktiga och gör ett ovärderligt arbete. Nyval till klubbmästeriet gjordes av Gunnel 

Rydholm, Rigmor Myren och Birgitta Wall samt omval av Inger Linden och Ana Cid 

Johansson. Medlemmarnas arbetsplikt är också ovärderlig och är grunden för hela 

segelsällskapets verksamhet. Alla skall ha ett stort tack för sina insatser och alla nyvalda 

önskas varmt välkomna!  

 

Under årsmötet informerades och diskuterades flera frågor. Sedan förra årsmötet verkar 

VISIT dra sig ur planerna på ett ökat samarbete i hamnen på grund av brist på lönsamhet. 

Samarbetet mellan SSV och Vadstena Båt o Fiskeklubb om hamnen och administrationen av 

båt- och bryggplatserna och kommunen kommer att fortsätta. Hur det utvecklas är nu oklart 

men resultatet kan bli ett hamnråd. Efter årsmötet har styrelsen ställt frågor till kommunen om 

gatubeläggningen och behovet av fler parkeringsplatser vid hamnen med anledning av 

planerna på fler bryggplatser i förlängningen av lilla hamnpiren. 

 



Styrelsen begärde hos Vadstena kommun att tomträttsavtalet som går ut 1 december 2014 för 

SSV:s klubbhus förlängs på samma villkor med 49 år till 2063. Kommunen gick inte med på 

det utan vi har fått ett nytt avtal på 3 år med en höjd arrendekostnad till 3000kr mot tidigare 

2000kr. SSV har också samtyckt till att platserna på båtplan som grusats upp används till 

ställplatser för husbilar. Det innebär att båtvagnarna måste flyttas till annan plats i samband 

med sjösättningen.  

 

Under året har klubbhuset tilläggsisoleras och utrustas med värmepump för att minska 

energiåtgången. 

 

Arbetsplikten fördelas ut till medlemmarna enligt listorna i Piren. Var noga med att sätta Dig 

in i Din uppgift. Städdag på båtuppställningsplatserna och i klubbhuset den 27/5 med början 

kl 17.00.  

Sedan pågår vårrustningen och sjösättningen kommer i maj. Den har kommit igång bra men 

just nu blåser det så att man inte kan vara på båtplan. 

 

Det ser mörkt ut för en fortsättning på SSV:s nya seglarskola då det saknas nya ledare. Vi har 

dock många medlemmar som gjort sin arbetsplikt under optimistjolleseglingarna 5 torsdagar 

på våren och 5 torsdagar på hösten. Om det kommer fram ledare så är planerna att fortsätta 

som tidigare. Seglingsdagar är måndagar för kölbåtar och torsdagar för optimister kl 18.00.  

 

Klubbens kappseglingar börjar måndagen den 26 maj kl 18.30 se programmet i Piren och på 

anslagstavlan.  

 

Regattan hålls lördag – söndag 14-15 juni med start kl 10.00 med kappsegling om 

Kungakannan bana Vadstena – Fjuk – Jungfrun eller omvänt. På söndagen 2 st 

bankappseglingar med första start kl 10.00. Seglare från SSV  tog hem samtliga vpr utom 

Kungakannan vid regattan 2013. Vi får se hur det går i år? Må de bästa seglarna vinna!  

 

Eskaderseglingen i Vättern går inte i år men hålls i Vänern och kanske återkommer i Vättern 

med ett etappmål i Vadstena 2015.  

 

Micro Magic klubben planerar en tävlingssegling 6-7/9 från Piren. Båtarna är en radiostyrd 

segelbåt ca 53 cm lång. 

 

Seglingsinspiration 

Det har varit varmt och våren kom tidigt. Just nu är det växlande och april väder. Det är några 

som jobbar med båtarna på båtplan. Den första sjösättningen kommer nog i påskhelgen. Det 

blåser dock fortfarande kallt från sjön. Själv har jag bytt bälg och gjort en del annat. De dagar 

då solen värmer kvittrar fåglarna ivrigt. Seglingsintresset drar naturligtvis igen och jag tänker 

ofta på båten och sommaren den sköna. I år får jag tillfälle att vara ute på sjön då jag skall 

segla till Stockholms skärgård. Vi träffas på båtplan och bryggan och ser fram emot 

sommarens kappseglingar, familjeseglingar och övriga aktiviteter i klubben.  



 

 

 

 

 

 

Detta behöver göras eller uppmärksammas 

1.  

Kappseglingssektionen behöver förstärkas. Det är start och målfunktionärer som behövs. Du 

får lära Dig hur en kappsegling går till vid planläggning, start, målgång och tidtagning. Ta 

kontakt med styrelsen. 

2.  

Juniorsektionen behöver förstärkning med nya ledare för seglarskolan. Undertecknad Kurt 

Lindh och Gunnar Hjerth har uppgiften som ledamöter i sektionen men en förstärkning 

behövs. 

3. 

Arbetsplikten är nödvändig för att SSV skall kunna hålla igång verksamheten. Tidsutrymmet 

för ideellt arbete är inte så stort men den arbetsplikt SSV har är väl avvägd så att alla skall ha 

tid och kunna fullgöra sin del. Jag uppmanar alla medlemmar att sätta sig in i sin uppgift så 

den blir rätt utförd och vid rätt tidpunkt. Din uppgift finns på listorna över arbetsfördelningen 

i Piren. I juniorsektionen kommer jag också att meddela senare när Du skall medverka. Om 

det inte blir seglarskola så skall vi gå igenom våra båtar. 

 

Kurt Lindh 

Ordförande 
 
 
 
 

STÄDNING AV BÅTPLAN 
TISDAG 27 MAJ KL 17.00 
MEDTAG T.EX KRATTA, RÄFSA, SEKATÖR.  
 
 

 
BÅTLYFT LÖRDAGAR 
3 MAJ, 10 MAJ, 17 MAJ, 24 MAJ, och 31 MAJ. 
START KL 09.00. ANTECKNA ER I FÖLJD PÅ LISTA VID 
KLUBBHUS 
MEDDTAG  EN PERSON TILL HJÄLP.  
OBS: BÅTÄGARENS FÖRSÄKRING GÄLLER VID 
BÅTLYFTEN.  

 
 
 
 



SEGLINGSPROGRAM SOMMAREN 2014 
 
V22 26-maj Måndag kl. 18.30  1:a vårsseglingen  
     Vickepokalen vpr samtliga Lysbåtar  
     E Lindes mp vpr Folkbåtar 
 
V23 02-juni Måndag kl. 18.30  2:a vårseglingen 
     Nelzéns vpr  samtliga Lysbåtar 
      Inga och Oskar Emilssons vpr Folkbåtar 
 
V24 09-juni Måndag kl. 18.30  3:e vårseglingen 
     Teknova Cup vpr  Lysbåtar. 
     Henrik Lundsteds vpr Folkbåtar 
 
V24 14-15 -juni Lördag kl. 10.00  SSV Regatta 
   Söndag  kl. 10:00  SSV Regatta 
 
 
V25 16-juni Måndag kl. 18.30  4:e vårseglingen 
     Kinnanders Gummi AB vpr  samtliga Lysbåtar. 
     Erik Sjunnessons vpr  Folkbåtar 
  
 Semester 
 
V33 11-aug Måndag kl. 18.30  1:a höstseglingen 
     Erik Rudbergs vpr  Lysbåtar. 
                                                            Erik Lindes Mp  Folkbåtar.  
 
V34 18-aug Måndag kl. 18.30  2:a höstseglingen 
     Lankes vpr 1964 för Lysbåtar. 
     Rylens vpr Folkbåtar.  
 
V35 25-aug Måndag kl. 18.30  3:e höstseglingen 
     1:a Pris SSV vpr Lysbåtar. 
                                               Klubbhuspokalen vpr Folkbåtar 
                                                                                               
V36 01-sept Måndag kl. 18.30  4:e höstseglingen 
     Lankes vpr 1970 för Lysbåtar 
     Vakant inget pris uppsatt Folkbåtar 
 
Reservdagar:  8:e och 15:e september  
 
V37             13-sep        Lördag           kl.  13.00 Sneskseglingen,     Reservd. vid behov start kl.10.00 
 
 
Totalpris för vårseglingarna S. Schylanders vpr  för Lysbåtar 
                    Bröd. Lundstedts vpr Folkbåtar 
Totalpris för höstseglingarna R Lindhofs vpr för Lysbåtar 
                    Sven Rudbergs MP 1965 vpr Folkbåtar 
 
Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. 
OBS! Ingen start vid vindar fr.o.m 12 m/s och däröver. 

Ev.ändringar i detta seglingsprogram meddelas endast på anslagstavlan vid SSV's 
klubbhus. 



Praktiskt att veta. 
 

Vem gör vad i SSV 
För att underlätta för er alla, kommer här lite tips på vem man vänder sig till i olika ärenden. T.ex. 

Ordförande Kurt Lindh, 070-540 08 27 

Intyget till reducerad kanalavgift.  Kassören, Jonas Carlsson, 070-340 54 96. 

Nycklarna i klubben.  Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, 31582. 

Uthyrningen av klubbhuset.  Klubbmästeriet. Inger 10053 eller Ana 31296. 

Lån av optimist eller Snipe Juniorsektionen eller styrelsen. 

Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 12891. 

Mastboden Kenneth Ragneby eller Anders Mårtensson 

Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Gunnar Wall,  070-656 00 74 

Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 10053. Se även anslag på kranen. 

Avgifter. 

OBS!  SSV har avslutat sitt Postgironummer och övergått till Bankgironr.   839-1658.  
Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före sjösättning, dock senast 30/3 varje år. 

Detta för att förhindra onödigt trassel för oss alla. Har inte avgifterna betalats i tid, kan man eller inte 

räkna med att dra nytta av medlemsförmånerna.   

Några prisuppgifter: 

Medlemsavgift familj  300kr 

Medlemsavgift enskild  175kr 

Junior t.o.m. 21 år  100kr 

Mastboden, pris/plats  100kr 

Båtplan   200kr 

Nyckel, servicebrygga & mastkran 150kr (deponeringsavgift 200kr) 

Nyckel till klubbhuset  endast deponeringsavgift 200kr. 

Påminnelseavgift  300kr (fr.o.m. 2014) 
 

Båtplanen 
Vissa regler för att få en bättre ordning på och omkring båtplanen gäller.  

Båtplansektionen (Arne Blomberg) försöker efter bästa förmåga hålla ordning på platserna. 

Alla som önskar behålla sin plats SKALL på bästa sätt ange telefonnummer, väl synligt från vagnens 

dragkrok. Det är fortfarande ett antal som EJ märkt upp sina vagnar. Dessa vagnar körs bort. 

ALLA stegar som finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort. 
 

Uppdatera din e-postadress 
Alla som kan tänka sig att ta emot post, meddelanden, Piren mm via e-post, lämnar bara sin gällande 

e-postadress till Kenneth Ragneby, gärna med ett mail till ragneby@glocalnet.net. Detta sparar många 

sköna kronor i porto mm för klubben.  
 

Mastboden  
Vi har skapat några enkla ordningsregler för att bringa ordning i boden. Dessa finns i sin helhet 

uppsatta på insidan av dörren i Mastboden också. 
 

Båtmärke  
Från och med säsongen 2012 infördes SSV Båtmärke för medlemmar. Dessa delas ut vid 

sjösättningen, och skall sitta väl synligt på akterspegel. 
 

Klubbhuset  
Uthyrning av klubbhuset kan endast göras till medlemmar, dock inte till första-årsmedlem. 
 

Ny adress till vår hemsida.  http://www.ssvat.se/  

 
 

mailto:ragneby@glocalnet.net
http://www.ssvat.se/


ARBETSPLIKTEN 

 

Arbetsgrupp, Båtplan 

Uppgifter; 

 Upprätta plan karta med placering och båtägarens namn 

 Tillse att korrekta avstånd finns mellan upplagda båtar. 

 Kontrollera märkning på båtvagnar. 

 Stämma av mot medlemsregistrator, överenstämmelse mellan använda 

platser och register/fakturering. 

 Planera städdag på båtplan. 

 Organisera flyttning av båtvagnar. 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 

Arbetsgrupp, Följebåtar 

Uppgifter; 

 Vårrusta och sjösätta 2 följebåtar. Avstämning kappseglings juniorsektion. 

 Höstupptagning med vinterkonservering. Avstämning kappseglings 

juniorsektion. 

 Lämplig tidpunkt stämmes av mot kappseglings och juniorsektion 

OBS! länsning ingår i gräsklippargruppen 

 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båtplan Blomberg Arne

Båtplan Björk Kjell

141 Följebåtar Ahlberg Göran

205 Följebåtar Dahlström Kent

107 Följebåtar Pettersson Leif

229 Följebåtar Björk Roger



Arbetsgrupp, Hemsida 

Uppgifter; 

 Utbildning av rapportansvariga. 

 Innehållskontroll. 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

120 Hemsida Sahlén Stefan 

260 Hemsida Blom Stefan 

 

 

Arbetsgrupp, Juniorsektion 

Uppgifter; 

 Medverka vid seglarskolan. 

 Upprätta deltagare förteckning och underlag för kommunala bidrag 

 Vår genomgång av Optimistjollar 

 Höst avrustning av Optimistjollar 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 

 

 

6 juniorsektion Andersson Reidar

11 juniorsektion Andersson Klas

17 juniorsektion Andersson Lars-Erik, B

256 juniorsektion Bertilsson Anders

34 juniorsektion Hovnert Mattias

51 juniorsektion Harder Per

60 juniorsektion Holmertz Stefan

63 juniorsektion Jansén Christer

72 juniorsektion Karlsson Ulf

75 juniorsektion Karlsson Tommy

81 juniorsektion Larsson Roger

103 juniorsektion Petersson Kjell

114 juniorsektion Rockler Måns

144 juniorsektion Blyme Peter

153 juniorsektion Düring Anncarin

182 juniorsektion Larsson Kent

185 juniorsektion Jakobsson Jan-Ove

188 juniorsektion Linder Hans

210 juniorsektion Åstedt Rickard

248 juniorsektion Isaksson Michael

253 juniorsektion Andersson Magnus

254 juniorsektion Svensson Helena



Arbetsgrupp, Klubbhusunderhåll 

Uppgifter; 

 Ge förslag på löpande underhållsarbete och förbättringar 

 Vår och höst, på och avstängning av el och vatten för båtplan.  

 Regelbunden tillsyn av klubbhuset. 

 Vårservice av gräsklippare. 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 KlubbhusUnderhåll Bengtsson Hans

73 KlubbhusUnderhåll Karlsson Bengt

82 KlubbhusUnderhåll Larsson Sven-Inge

90 KlubbhusUnderhåll Lindholm Bobbo

168 KlubbhusUnderhåll Linder Håkan



Arbetsgrupp, Klubbhus kommitté 

Uppgifter; 

 Gräsklippning, efter utfört arbete signeras lista i gräsklipparförråd. 

 Klippning och följebåtskontroll skall utföras varje vecka enligt schema. 

Kontroll och eventuell tömning av följebåtar 

Medlemmar i arbetsgruppen;

 

Arbetsgrupp, Servicebrygga 

Uppgifter; 

 Kontrollera säkerhet och lås på brygga. 

 Se över skyltning varje vår 

 Underhåll brygga. 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 
 

 

Vecka

273 Klubbhusskötsel Sparrborn Mattias 17

9 Klubbhusskötsel Andersson Lars-Erik 18

25 Klubbhusskötsel Bylin Per 19

269 Klubbhusskötsel Peterson Joakim 20

270 Klubbhusskötsel Hackzell Ulf 21

87 Klubbhusskötsel Lindell Ulf 22

92 Klubbhusskötsel Lindström Kennet 23

96 Klubbhusskötsel Meijer Anders 24

270 Klubbhusskötsel Hackzell Ulf 25

156 Klubbhusskötsel Deorfler Wolfgang 26

158 Klubbhusskötsel Linde Staffan 27

173 Klubbhusskötsel Nilsson Kim 28

267 Klubbhusskötsel Frödin Beatrice 29

196 Klubbhusskötsel Jansén Henrik 30

199 Klubbhusskötsel Eke-Göransson Claes 31

204 Klubbhusskötsel Bäckman Björn 32

208 Klubbhusskötsel Ödling Patrik 33

235 Klubbhusskötsel Johansson Kjell 34

272 Klubbhusskötsel Wetterling Gunilla 35

99 Klubbhusskötsel Olai Birger 36

262 Klubbhusskötsel Jansson Åke 37

274 Klubbhusskötsel Johansson Gunnar 38

229 Klubbhusskötsel Björk Roger 39

274 Klubbhusskötsel Johansson Gunnar 40

68 Servicebrygga Johansson Tommy

247 Servicebrygga Lindvall Lars-Erik



 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp, Kranlyft 

Uppgifter; 

 Upprätta schema lyftdagar 

 Lyft 

 Service och underhåll, på kran. 

 Årlig besiktning av kran 

 Underhålla lyftinstruktioner 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 

 Kranlyft Blomberg Arne 

 

 

Arbetsgrupp, Mastbod 

Uppgifter; 

 Upprätta plan med placering och båtägarens namn för mastbod 

 Kontrollera märkning på master. 

 Stämma av mot medlemsregistrator, överenstämmelse mellan använda 

platser och register/fakturering. 

 Planera städdag i mastbod. 

 Kontrollera skick på mastkärra 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 
 

 

1 Kranlyft Ragneby Kenneth

33 Kranlyft Edholm Lars-Olof

43 Kranlyft Fång Lennart

45 Kranlyft Gustafsson Östen

58 Kranlyft Hjerth Gunnar

138 Mastbod Söderlund Jens

142 Mastbod Mårtensson Anders

42 Mastbod Fyhr Pär-Ove

84 Mastbod Larsson Kenneth

261 Mastbod Jönsson Karl-Gustav

259 Mastbod Råsten Magnus



 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp, Mastkran 

Uppgifter; 

 Kontrollera säkerhet och lås på kran. 

 Se över skyltning varje vår 

 Underhåll brygga. 

 Sänka och lyfta jolleramp vår och höst. 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

 
 

 
 
 
 

Glad seglingssommar önskar redaktionen 
Inger och Carina 

257 Mastkran Roxberg Bo

258 Mastkran Roxberg Jan-Åke


