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Innehåller dagordning till höstmöte13 november  
kl 19.00 i Klubbhuset. 
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Ordföranden har ordet 
 
Inledningsvis vill jag citera vår tidigare ordförande Kurt Lind som innan han lämnade 
ordförandeposten i styrelsen skrev följande ord i Piren: ”Var stolt över SSV och att Du är 
medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885”. 
Ja visst är det ett häftigt arv vi alla har möjlighet att förvalta, oavsett om du valt 
medlemskapet i SSV i första hand för att lära dig att segla, träffa likasinnade, möjligheten 
att kappsegla, delta i eskadersegling, ideellt arbete eller att utnyttja vår fantastiska 
service i form av exempelvis mastkran, servicebrygga, vatten, el, lyftkran, mastbod eller 
plats på båtplanen. 
 
Just nu i skrivandes stund är det riktigt svart, när jag just kommit hem från båtplanen 
efter en stunds jobb med ställningen inför kommande vintertäckning. 
Då gäller det som vanligt att utnyttja tiden för diverse trevliga aktiviteter så våren inte 
blir allt för stressig. På annan plats i Piren kan ni läsa om idé till höst-/vinteraktivitet 
som kan ge oss ytterligare förbättring för 2018 års junioraktiviteter i SSV. 
 
För juniorsektionen har det under säsongen tagits ett antal positiva steg som jag ser det 
i helt rätt riktning, vilket även bidrar till ny energi i vår fantastiska förening och en viss 
sänkning av genomsnittsåldern som under de senaste åren haft en tendens att öka.   
 
Vår ekonomi ser fortsatt bra ut men som tidigare nämnts under året, beror detta bl.a. på 
utförandet av ideella arbetsinsatser som vi försöker hålla på en låg/acceptabel nivå och 
allmän ordning och reda. 
 
Från Kappseglingssektionen har det den senaste tiden kommit riktigt många idéer och 
nytänkande bl.a. i syfte att öka antalet deltagare vid våra kappseglingar. 
Jag tror det kan bli en spännande dialog om detta vid Höstmötet och även en fin säsong 
2018. 
 
Många av er har under året även gjort ideella arbetsinsatser utöver arbetsplikten. 
Oavsett stor eller liten insats så vill jag framföra ett stort tack till er!   
 
Idéer om ytterligare aktiviteter utanför båtsäsongen mottages med tacksamhet. 
Vi har ju exempelvis tillgång till ett riktigt fint klubbhus där vi kan ses. Kom med förslag! 
 
Låt oss hoppas på en bra vinter och att vi tillsammans ser till så vi får en bra 
seglingssäsong 2018!  
 
 
Karl-Gustav Jönsson 
Ordförande i Segelsällskapet Vättern 
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Höstmöte 2017 

 
Kallelse till höstmöte måndagen den 13:e november kl. 19.00 i Klubbhuset  
  

Dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 
   

2. Val av mötesordförande 
    

3. Val av mötessekreterare 
  

4. Mötets utlysande 
  

5. Val av en justeringsman att jämte ordf. justera dagens protokoll  
   

6. Rapport från kappseglingssektionen samt prisutdelning för årets                                                                                                           
        klubbkappseglingar. 
  

7. Medlemsfrågor 
   

8. Stadgar/policybeslut, ordningen på båtplan 
 

9. Förslag till mottagare av det Lucknerska priset 
   

10. Vinteraktiviteter 
 

11. Ekonomisk rapport, Jonas Carlsson. 
    

12.  Rapport från representanterna i hamnrådet. 
  

13. Arbetsplikten och skötsel av SSV:s anläggningar och båtar. 
                  

14.Hemsidan 
 

15. Juniorverksamheten 2017 och inför 2018 
    

16. Övriga frågor 
 

17. Mötets avslutande      
 

                   Välkomna till Höstmötet!   
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Kappseglingar 2017 
 

SSV har under året anordnat 4 vårseglingar, regattan under 2 dagar, 4st höstseglingar och 

Snesken enligt planerat program. Tyvärr är det ett lågt deltagarantal men vi som är med har 

kul. 

Ingela Rosen Olovsson har oftast bemannat fyren skött start och tidtagning. Vid enstaka 

tillfällen har vi startat på klockslag och hållit reda på tiden själva. Banan har vi snackat ihop 

oss om på lilla piren före segling. Vid regattan stöttade Christer Jansen Ingela med 

funktionärsskapet. Vi har slutat med arrangerat fika och övergått till medtagen fika efter 

kvällsseglingarna. 

 

Middagen på regattan efter prisutdelning av Kungakannan på lördagen är mycket uppskattad 

och rätten, stekt strömming med potatismos och rårörda lingon är en stark tradition.  

Årets resultat: 

Klubbseglingar: 
Pokal Segling  2017 
Vickepokalen Vår 1 Bo Roxberg 
Nelzéns vpr Vår 2 Gunnar Wall 
Teknova Vår 3 Gunnar Wall 
Kinnanders Gummi Vår 4 Gunnar Wall 
Erik Rudbergs Höst 1 Bo Roxberg 
Lankes 1964 Höst 2 Bo Roxberg 
SSV 1:a pris Höst 3 Gunnar Wall 
Lankes 1970 Höst 4 CA/SI Larsson 
S. Schylanders vpr Vårseglingarna Gunnar Wall 
R Lindhofs vpr Höstseglingarna Bo Roxberg 
Snesken Snesken Gunnar Wall 
Flitpokalen Alla CA/SI Larsson 

 

Regattan. Kungakannan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeppare Båtnamn Båttyp Placering 

Kenth Bengtsson Iwa H-båt 1 

Gunnar Wall Babysitter X312 2 

Bo Roxberg Bossanova Express 3 

CA - SI Larsson Pomperipossa Forgus 31 4 

Stefan Holmerz Flamman Flamingo 40 5 

Östen Gustavsson Elin IV Mamba 31 6 
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Kappseglingsnämnden passade på att tacka Kurt Lind för många års förtjänstfullt 

funktionärsskap vid seglingarna när nu också gästande besättningar var närvarande. 

 

Regattan Bolles VPR (Söndag 

Regattan Sjunnessons VPR (Söndag 2) 

 

 

Vi som kappseglar tycker det är synd att vi inte är fler. Vi kanske behöver ta lite nya grepp. 

Förslag: 

 

- Låt första vårseglingen bli en introduktionssegling där vi som har varit med länge erbjuder 

oss att hänga med som gast eller rorsman i någon annans båt.  

- Öppna en segling för gäster ombord  

- Gör en segling till gastsegling 

- Det skall kanske öppnas en gastpool, eller åtminstone en lista med personer som kan tänka 

sig hänga med på en segling. Brist på besättning kan ju vara en förklaring 

- Kanske skall vi ersätta gravyrkostnader på några gamla vandringspris och använda 

pengarna  till nyttopriser. Gärna till ett Rookie pris för nytillkomna. Vi får nog sätta några 

gamla priser i karantän.  

 

Vi som träffas på måndagskvällarna tycker att det blir ett tillfälle att komma ut på sjön och en 

träning i att hantera båten. Vi ser ju att det ligger många båtar i hamn och tror att hade man 

bara kommit med så hade det varit kul. 

 

 

/ Bo Roxberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeppare Båtnamn Båttyp Placering 

Kenth Bengtsson Iwa H-båt 1 

Gunnar Wall Babysitter X312 2 

Bo Roxberg Bossanova Express 3 

Östen Gustavsson Elin IV Mamba 31 4 

CA - SI Larsson Pomperipossa Forgus 31 5 

Stefan Holmertz Flamman Flamingo 40 6 
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Förutom ovan redovisade seglingar arrangerade av SSV har SSV-båtar också deltagit i andra 
kappseglingar  
på Vättern. 
I början av augusti 2017 ägde tävlingen   "Vättern kors och  tvärs rum" rum.  I denna tävling deltog 
5 SSV-båtar.  Tävlingen gick i tre etapper nämligen :  Hjo-Hästholmen, Hästholmen-Motala och 
Motala-Karlsborg.  Sammanlagt 34 båtar deltog.  På samtliga platser hade arrangören ordnat mat 
med 
tillfälle för umgänge seglare emellan.  Här placerade sig båten Pomperipossa med besättningen 
Conny Andersson, Sven-Inge Larsson och Tommy Ottosson  på en hedrande  sammanlagd 5:e plats. 
SSV-båtar har också deltagit i seglingar kring Igelbäcken arrangerade av Aspa- och Askersunds 
båtklubbar samt i Motala arrangerade av MSK. 
      
    /Jan-Åke Roxberg  

 
Servicebryggan 

Enligt önskemål kommer här en påminnelse/utdrag av reglerna, till ALLA som använder vår 

servicebrygga. 

Ordningsregler för Servicebryggan 

Endast i- och urlastning, tankning och tvätt tillåtes. 

Laddning av batterier endast mellan 20.00 – 08.00 vardagar. 

Annan tid får bryggan disponeras för reparationer under förutsättning att skepparen finns vid 

båten eller går att nås på telefonnummer anslaget väl synligt på båten.  

Angöring av bryggan skall ske så att första båten går så långt fram som möjligt. 

Tillståndsgivning för annat nyttjande av bryggan ges endast av hamnkapten Arne Blomberg 

tel. 070-578 1836. 

Hamnkaptenen förbehåller sig rätten att flytta båt till gästhamnen om inte ordningsreglerna 

följs. 

Styrelsen 

 

Klaffbron 

Det finns nu en tidplan för renoveringen av klaffbron, vilken redan är påbörjad. Hittills har 

man inte kunnat se så mycket av pågående arbete, men nu är bron avstängd för all trafik 

tillsvidare. Bron kommer att innehålla mycket mer stål i sin nya konstruktion. Tidplanen visar 

att arbetet skall vara klart till nästa års båtsäsong börjar, och besiktning är planerad till början 

april 2018. 

SFV (Statens Fastighetsverk) har även tänkt muddra kanalen utanför vår befintliga lyftkran 

och även renovera kajen vid samma lyftkran. Det är tänkt att också detta arbete skall vara 

klart till brons besiktningsdatum 2018. 

 

Hamnrådet 

Båda båtklubbarna har fortsatt medlemmar i hamnrådet, och arbetet fortsätter med att 

förbättra vår hamn, så den skall fungera så bra som möjligt. 

För tillfället är det fokus på båtplatsavtalen, som kommer att uppdateras till 2018 för att bättre 

kunna använda vår hamn på bästa sätt. Det finns i praktiken alldeles för många tomma 

båtplatser under båtsäsongen, samtidigt som det är svårt att få tag på en båtplats för den som 

söker. 

Detta måste det bli en ändring på. Det finns alldeles för mycket fördomar kring båtplatserna i 

Vadstena sedan urminnes tider, vilka måste arbetas bort med tydligare regler. 

Målsättningen är att alla som öskar båtplats skall få det och helst redan till nästa sommar. 
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Vädjan om vinterarbete 

Vi behöver några personer med tummen på rätt ställe, för att fixa till våra optimistjollar till 

nästa år. 

Alla som känner att det skulle vara trevligt att träffas några vinterkvällar eller andra planerade 

tillfällen kan mycket gärna höra av sig till styrelsen. Det kan även bli aktuellt att kunna göra 

sina årsarbetstimmar för klubben på detta sätt. 

Vi kommer att kunna hålla till inomhus, så man behöver inte frysa. Det är inte några svåra 

arbeten, men det krävs säkert några timmar för att glädja våra juniorer till sommaren. 
 

Juniorsektionen 

2016 fick vi i SSV fler förfrågningar kring juniorsegling, vilket fick till följd att vi skapade 
ett antal träffar för alla de som efterfrågat möjligheten. 
 
Tidigt våren 2017 startade funderingarna kring förra sommarens juniorseglingar. 
Det var flera föräldrar med barn som ville fortsätta med planerad seglarskola efter förra 
årets introduktion för familjer i SSV med barn i rätt ålder. 
SSV’s register gicks igenom för att i första hand erbjuda de egna medlemmarna med 
barn att vara med i en planerad seglarskola. 
 
Sommaren har bjudit på många sorters väder och framförallt ganska mycket blåst, vilket 
gjort det lite besvärligt med juniorsegling vid ett par tillfällen. 
Vi ha dock samlats vid 8 tillfällen under sommaren, och kunnat genomföra vår 
seglarskola. 
 
Under sommaren har vi även fått ett jättefint tillskott av nya optimistjollesegel till alla 
våra 6 båtar. 
Det är Vadstena Sparbank som betalat alla 6 seglen. Dessa segel är ett väldigt omtyckt 
tillskott till vår flotta på 6st optimistjollar. 
Med viss uppdatering av själva jollarna, vilket vi hoppas kunna få till stånd med hjälp av 
frivilliga eller arbetspliktiga medlemmar under kommande vinter, har vi riktigt bra 
förutsättningar till seglarskola i SSV.  
En förhoppning om att kunna vara inomhus under mörka vinterkvällar, borde göra att 
våra jollar blir riktigt bra att segla med till nästa säsong. 
 
Vi har även lyckats anskaffa en trissjolle till juniorerna, vilken blir ett bra komplement 
till optimistjollarna. 
 
Vi kanske till och med kan våga annonsera om seglarskola för fler än bara medlemmar, 
då vi borde ha goda förutsättningar att bedriva seglarskola som på sikt kan hjälpa till att 
föryngra vårt medlemsregister.  
 
Vi får verkligen tack Vadstena sparbank, för deras fina hjälp vi fått, till vår 
ungdomsverksamhet i SSV och Vadstena. 
 
Styrelsen genom Kenneth Ragneby 
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Minnesskrift om SSV, Vadstenas äldsta idrottsförening. ( Kanske Piren nr 3) 
 
Jag har Gamla Vadstenas uppdrag att försöka få till en minnesskrift om SSV som ju är 
Vadstenas äldsta idrottsförening.  Detta skulle bli 2018 års minnesskrift för Gamla 
Vadstena. Några av föreningens medlemmar är redan vidtalade och hjälper till att skriva 
om olika inslag i skriften. Jag utnämner mig själv till redaktör, har gått igenom alla 
protokoll, skall nu ta itu med tidningar och foton. Har även lånat en del privata foton och 
urklipp. Efterfrågar hjälp från fler medlemmar med minnen, foton, berättelser mm. 
Antingen skriver man helt själv eller så hjälps vi åt. Foton får vi hjälp av gamla Vadstena 
att få fin upplösning på. Tryckningen står de också för.  
 
Jag planerar även att vi under vinterhalvåret träffas i klubbhuset och redovisar en del 
och hoppas då få input från övriga medlemmar.  
 
Hör gärna av er till blomberg.vadstena@telia.com 
 
Carina Blomberg 
 
 
 

Redaktionen, Inger och Carina avslutar med delar av en dikt som finns i Rimmerier, 
sammanställd av Erik Wallin 1921. 
 
VID EN KAPPSEGLINGSFEST 
 
På mig fallit lotten 
Att tala om seglingsidrotten 
Den noblaste sport, 
utav sport, 
den friskaste, 
sundaste, bästa. 
Och alla, som gästa  
I dag vår förening, de gilla förvisso min mening, att aldrig man såg 
en vackrare lek 
än dans över glittrande våg 
under böljornas smek 
under vinande sus 
och kaskadernas brus.  
 

mailto:blomberg.vadstena@telia.com

