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PIREN NR 81 
 

 

 

 
 

 

Innehåller sjösättningsdagar våren 2017,  

Kappseglingsprogram 2017 och arbetsplikt. 
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Ordföranden har ordet 
 

Våren är här! 

 

Vårt samråd med Statens Fastighetsverk och Vadstena Kommun har lett till att sjösättningarna 

kommer att ordnas på ett tryggt och bra sätt inför sommaren, i ett samarbete mellan klubbens 

ordinarie kranskötare och förare av inhyrd mobilkran. Mer detaljerad information finns på annan 

plats i Piren. 

 

Vi har ordning och reda i våra arbetsgrupper och kommittéer. Det är skönt att vi med rätt 

fördelning kan hålla de ideella arbetsinsatserna på en nivå som upplevs som rimliga. 

 

Det är bra kontroll på vår ekonomi. 

 

Ni som nya medlemmar har en fantastisk kunskapsbank i klubb-kamraterna, som det bara är att 

ta för sig av. Våga fråga!   

 

Ett lågt vattenstånd i Vättern kommer att ställa till ett antal problem för oss som båtägare i år. 

Vem vet, vi hittar kanske några nya platser i naturhamnarna p.g.a. de nya förutsättningarna!!? 

 

Det ser lovande ut för vår försiktigt åter-uppstartade ungdomssektion. Vid årsmötet erbjöd sig 

flera av er att tillsammans instruera barnen, så de växer till sig som Östgötaseglare.  

Dessutom förväntar vi oss som vanligt att barnens föräldrar engagerar sig i ungdomssektionen 

och även genom att hantera följebåtarna under kurserna. 

 

Bo Roxberg har tillsammans med övriga i kappseglingssektionen helhjärtat börjat planera för 

genomförandet av årets kappseglingar. 

Detta bådar även gott inför utökad bemanning på piren vid kappseglingarna, där Ingela Olovson 

kommer att dela med sig av erfarenheter och kompetens som hon samlat på sig under några år, 

till tillkommande funktionärer. 

 

Ännu ett lyft för säsongen är att altandörren nu är på plats i klubbhuset. Vi har några mycket 

kompetenta och ambitiösa medlemmar som utöver seglingsintresset hanterar både hammare, såg 

och ”öx”. Så småningom ska det även bli ett altangolv och en uteplats som vi alla kan njuta av.   

 
Den årliga vårstädningen av båtplanen, övriga omgivningar och klubbhuset är bokad till onsdag 31/5 

med start kl 18.00. Som vanligt avslutas arbetsdagen med pizza i klubbhuset. 
 

Stort tack till er alla för era ideella arbetsinsatser, goda idéer och ett bra kamratskap som präglar 

vårt SSV. 

 

Ha en skön båtsäsong! 

 

 

Karl-Gustav Jönsson 

Ordförande i Segelsällskapet Vättern  
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Sjösättning, våren 2017 i Vadstena. 
 

Då förutsättningarna för en vanlig och normal sjösättning inte finns, eftersom Klaffbron behöver 

renoveras, kommer ett något annorlunda förfarande att genomföras våren 2017. 

 

Det som gäller, är i stora drag är följande: 

 

1. Klaffbron är under renovering även sommaren 2017. 

2. Klaffbron kommer INTE att öppnas 2017. 

3. Vid fem (5st) tillfällen kommer sjösättning att ske under våren 2017. 

4. Dessa tillfällen är: 29 april, 13 maj, 20, maj, 27 maj, och 10 juni. 

29/4, 13/5, 20/5, och 10/6, kommer båtar med max vikt 6 ton att kunna lyftas. 

27/5 kommer det att finnas möjlighet att lyfta båtar upp till 12 ton. 

5. Sjösättningar kommer att göras kl.9.00–12.00  (längre vid behov) dessa lördagar.  

Alla måste vara i god tid för att få ett så bra lyftförlopp som möjligt.  

6. Listor finns som vanligt att teckna sig på, vid SSV’s klubbhus. Inga tidsangivelser gäller. 

Endast ordningsföljden på lista eller kranförarens anvisningar gäller. 

De som önskar hjälp med traktor vid sjösättning, kontaktar som vanligt VBFK för hjälp. 

7. Kostnader är desamma som tidigare år, och betalas till SSV’s kranansvarig på plats, och 

VBFK’s, traktorförare. Alltså samma förfarande som vid vanlig sjösättning. 

8. Alla båtar måste vara försäkrade. 

9. Hanteringen under hösten 2017 återkommer vi om senare. 

 

 

OBS! 

Vi sjösätter alltså i år med mobil lyftkran, placerad direkt utanför klaffbron.  
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Arbetsplikt  

 
Arbetsgrupp, Klubbhus kommitté 

Uppgifter; 

• Gräsklippning vid klubbhuset. Efter utfört arbete signeras lista i gräsklipparförrådet. 

• Kontroll och länsning/tömning av följebåtar. 

 

 
 

Gräsklippningsområde. 

Efter utförd arbetsplikt signerar du på lista vid gräsklipparens förvaringsplats i boden. 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

Namn Förnamn Tel Sektion 2017 Vecka 

Andersson Ulrik 073-022 02 43 sammankallande  

Ekdahl Johan 073-742 28 28 sammankallande  

Andersson Lars-Erik 0143-124 53 gräsklippning v19 

Johansson Kjell 070-602 48 40 gräsklippning v20 

Björklund Stefan 070-981 36 20 gräsklippning v21 

Bylin Per 070-531 57 44 gräsklippning v22 

Eke-Göransson Claes 070-593 13 20 gräsklippning v23 

Fyhr Pär-Ove 070-296 04 06 gräsklippning v24 

Grefbäck Peter 070-512 18 17 gräsklippning v25 

Hansen Hans 076-829 34 01 gräsklippning v26 

Jansén Henrik 0141- 231 131 gräsklippning v27 

Larsson Kent 070-512 72 83 gräsklippning v28 

Lindström Kennet 070-860 59 46 gräsklippning v29 

Olai Birger 0141-714 35 gräsklippning v30 

Schmekel Birgitta 070-566 09 22 gräsklippning v31 

Sundblad Per 073-043 59 08 gräsklippning v32 

Åhnborg P-O 0143-104 31 gräsklippning v33 

Granbom Malena  gräsklippning v34 

Jivegård Alf 073-422 23 93 gräsklippning v35 

Larsson Patrik 070-261 31 39 gräsklippning v36 

Åkesson Lars-Inge 0143-123 11 gräsklippning v37 
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Arbetsgrupp, Juniorsektion 
Uppgifter; 

• Medverka vid seglarskolan angiven vecka torsdagar, kl.17-19. 

• Upprätta deltagar-förteckning och underlag för kommunala bidrag. 

• Vårens genomgång av Optimistjollar. 

• Höstens avrustning av Optimistjollar. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Namn Förnamn Tel Sektion 2017 Vecka 

Ragneby Malin 070-608 68 41 Juniorsektion v19  (11/5) 

Olovson Per 070-399 84 72 Juniorsektion v19  (11/5) 

Dyring Anncarin 070-496 09 49 Juniorsektion v20  (18/5) 

Edholm Fredrik  Juniorsektion v20  (18/5) 

Grundström Niklas 072-50 105 14 Juniorsektion v22  (1/6) 

Holmertz Stefan 070-977 12 22 Juniorsektion v22  (1/6) 

Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 Juniorsektion v23  (8/6) 

Hovnert Mattias 070-721 00 25 Juniorsektion v23  (8/6) 

Jeppsson Johan 070-211 92 23 Juniorsektion v26  (29/6) 

Sparrborn Mattias 070-612 53 20 Juniorsektion v26  (29/6) 

Sommaruppehåll 

Karlsson Ulf 0143-126 46 Juniorsektion v33  (17/8) 

Hallin Göran 073-075 05 02 Juniorsektion v33  (17/8) 

Karlsson Tommy 073-326 14 36 Juniorsektion v34  (24/8) 

Larsson Roger 073-533 44 80 Juniorsektion v34  (24/8) 

Pettersson Leif 0143-230 28 Juniorsektion v35  (31/8) 

Söderlund Jens 0143-314 67 Juniorsektion v35  (31/8) 

Linder Håkan 072-322 38 26 Juniorsektion v36  (7/9) 

Ragneby Kenneth 070-288 35 81  Juniorsektion v36  (7/9) 

 

Den som inte kan medverka det aktuella datum han el hon fått, byter själv med någon annan i 

listan.  

 

 

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; 

Andersson Conny 0143-120 16 klubbhus  

Karlsson Bengt 070-652 77 66 klubbhus  

Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 klubbhus  

Linder Håkan 072-322 38 26 klubbhus sammankallande 

Lindholm Bobbo 070-513 36 63 klubbhus  

 

Antalet medlemmar bör anpassas efter årets verksamhet 

 

 

  



 
Segelsällskapet Vättern I Vadstena 1885    Sida 6 av 10 

 

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; 

Blomberg Arne 0143-128 91 båtplan sammankallande 

Larsson Kenneth 0143-142 11 båtplan  

Persson Olle 070-535 65 56 båtplan  

 

 

 

Arbetsgrupp, Hemsida 

Uppgifter; 

• Utbildning av rapportansvariga. 

• Innehållskontroll och uppdatering. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

Blom Stefan 070-658 33 53 Hemsida 

Sahlén Stefan 0143-120 75 Hemsida 

 

 

 

Arbetsgrupp, Kranlyft 

Uppgifter; 

• Upprätta schema lyftdagar 

• Lyft 

• Service och underhåll, på kran. 

• Årlig besiktning av kran 

• Underhålla lyftinstruktioner 

 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

Edholm Lars-Olof 073-985 72 77 Kransektion 

Fång Lennart 073-600 20 69 Kransektion 

Gustafsson Östen 070-394 04 77 Kransektion 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 Kransektion sammankallande 

Blomberg Arne 070-578 18 36 Kransektion 

Ragneby Kenneth 070- 288 35 81 Kransektion 

 

 

  



 
Segelsällskapet Vättern I Vadstena 1885    Sida 7 av 10 

 

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; 

Nilsson Mattias 070-654 45 80 mastbod 

Sundström Jan 070-561 34 60 mastbod 

 

 

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; 

Roxberg Bo 072-702 79 62 mastkran  

Roxberg Jan-Åke 0143-129 69 mastkran sammankallande 

 

 

Arbetsgrupp, Följebåtar 

Uppgifter; 

• Vårrusta och sjösätta 2 följebåtar. Avstämning med kappseglings/juniorsektion. 

• Höstupptagning med vinterkonservering. Avstämning kappseglings/juniorsektion. 

• Lämplig tidpunkt stäms av mot kappseglings och juniorsektion 

 

OBS! länsning ingår i gräsklippargruppen 

 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

Ahlberg Göran 073-158 71 79 följebåtar  

Dahlström Kent 0143-10240 följebåtar sammankallande 

Linder Hans 070 459 15 44 följebåtar 

___________________________________________________________ 

 

Arbetsgrupp, Servicebrygga 

Uppgifter; 

• Allmänt underhålla av bryggan med tillbehör. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen; 

Fyhr Pär-Ove 070-296 04 06 servicebrygga  

Johansson Tommy 073-627 78 60 servicebrygga sammankallande 

 

Samtliga båtägare är arbetspliktiga, vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år 

Signera om arbetsplikt är utförd och lämna till styrelsen 
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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 Karl-Gustav Jönsson, 073-721 66 77 

Nycklarna i klubben.  Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, 070-288 35 81 

Uthyrningen av klubbhuset.  Klubbmästeriet. Inger 10053. 

Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen. 

Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 12891. 

Mastboden Kenneth Ragneby eller Jens Söderlund 0143-314 67. 

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

Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 100 53.  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 heller inte räkna med att dra nytta av medlemsförmånerna.  Även påminnelseavgifter kan 

komma ifråga. 

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) 

Utebliven arbetsplikt  300kr.  Kan förekomma. 
 

Båtplanen 

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. ALLA stegar som 

finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort.  

Nya regler för båtplan finns. Prata med Arne. 

Anslagstavla för Båtplanen finns på klubbhusgavel mot Båtplan.  
 

Uppdatera din e-postadress 

Spara många sköna kronor i porto och administration för klubben, med att ta emot meddelanden, 

Piren mm via e-post, lämnar bara sin gällande e-postadress till Kenneth Ragneby, gärna med ett 

mail till ragneby@telia.com. 

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. 
 

Båtmärke  

Från och med säsongen 2012 införs SSV Båtmärke för medlemmar. Dessa kommer att 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. 
 

Adress till vår hemsida.  http://www.ssvat.se/ 

 

mailto:ragneby@telia.com
http://www.ssvat.se/
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Årsmärke 

SSV’s årsmärke skall alltid finnas på båt vid servicebryggan och mastbryggan. 
 

Båtplan 

Alla vagnar som finns på båtplanen skall vara märkta enligt anvisning. De som inte är märkta 

kommer att debiteras för detta fr.o.m 2017. SSV måste flytta bort vagnar från båtplan till annan 

plats över sommaren.  

Endast vagnar med registrerad plats på båtplanen får finnas där. Den som önskar 

plats/sommarplats(tillfällig) måste kontakta Arne Blomberg först. 

Vatten och el är endast för de som har registrerad båtplansplats.  

 

Juniorsektionen 

Detta år kommer SSV att hålla seglarskola för ett antal ungdomar som visat sitt intresse för att 

lära sig segla. Vi kommer att köra igång på torsdagar kl.17, med upptakt vecka 17 (27/4), då vi 

plockar ut jollarna och går igenom sommarens schema.  

Seglingarna börjar vecka 19 (11/5). De som kommer finnas till juniorernas hjälp är föräldrar, 

arbetspliktiga enligt fördelningslista, och även ett antal frivilliga medlemmar som anmält sitt 

intresse. Alla träffar med dessa personer finns angivna i arbetspliktslistan. 

Vi hoppas verkligen att sommaren med juniorerna skall bli bra, speciellt som vi kommer att få 

hjälp av den frivilliga gruppen seglare, som bidrar med sina kunskaper. 

Det finns även plats för fler frivilliga till juniorernas träffar för de som har tid. 

 

Vårstädning 
Den årliga vårstädningen av båtplan, övriga omgivningar och klubbhuset är bokad till  

onsdag 31/5 med start kl 18.00.  

Som vanligt avslutas arbetsdagen med pizza i klubbhuset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Från redaktionen. 

I gamla SSV-protokoll finns verser som rådman Axel Randell uppläste vid en Kappseglingsfest.  

Han antas vara pappa till följande vers: 

 

I största hemlighet jag kan berätta 

Att gifta karlar—bli på Vättern lätta. 

Ja, fruar—tro mig--de är stora bofvar, 

Kring ”Jungfrun” göra de rätt ofta lofvar.  

 

 

Vi ses på böljan den blå 

Inger och Carina 
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SSV:s Kappseglingsprogram för 2017. 

 

V22 29-maj Måndag kl. 18.30  1: a vårsseglingen  

     Vickepokalen vpr samtliga Lysbåtar  

      

V23 05-juni Måndag kl. 18.30  2: a vårseglingen 

     Nelzéns vpr samtliga Lysbåtar 

     

V24 12-juni Måndag kl. 18.30  3:e vårseglingen 

     Teknova Cup vpr Lysbåtar. 

     

Regatta 17–18 juni  Lördag kl. 10.00  SSV Regatta 

  Söndag  kl. 10.00  SSV Regatta   

 

V25 19-juni Måndag kl. 18.30  4:e vårseglingen 

Kinnanders Gummi AB vpr Lysbåtar 

      

Semester 
 

V33 14-aug Måndag kl. 18.30  1: a höstseglingen 

     Erik Rudbergs vpr Lysbåtar. 

                                                             . 

V34 21-aug Måndag kl. 18.30  2: a höstseglingen 

     Lankes vpr 1964 för Lysbåtar. 

    . 

V35 28-aug Måndag kl. 18.30  3:e höstseglingen 

     1: a Pris SSV vpr Lysbåtar. 

                                                  

V36 4-sep Måndag kl. 18.30   4:e höstseglingen 

     Lankes vpr 1970 för Lysbåtar 

Reservdagar:  11:e och 18:e september   kl. 10.00 

 

V37             16-sep        Lördag               kl.  13.00  Sneskseglingen,                                                                                                      

                                                                                       10.00 

 

Totalpris för vårseglingarna  S. Schylanders vpr för Lysbåtar 

                      

Totalpris för höstseglingarna  R Lindhofs vpr för Lysbåtar 

                      

Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. 

 

OBS: Ingen start vid vindar fr.o.m. 12 m/s och däröver. Max seglingstid för första båt vid 

kvällsseglingar är 2 timmar. 

EV. Ändringar i detta seglingsprogram meddelas endast på anslagstavlan vid SSV:s klubbhus. 

 

 

 
 


