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Ordförande har ordet 
 
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 125 års jubileum firades med jubileumstårta på det 124:e årsmötet den 8 mars i klubbhuset. Det 
var en mycket vacker dekoration på den och den smakade alldeles utmärkt. Årsmötet valde om hela 
styrelsen med undertecknad som 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 är nu inte bara styrelsen som det 
görs ett ovärderligt arbete. Alla funktionärer som valdes om eller nyvaldes är mycket viktiga och gör 
ett ovärderligt arbete. 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! 
 
Årsmötet konfirmerade höstmötets förslag att ändra Kungakannans statuter. Kungakannan öppnas för 
kappsegling med alla segelbåtar som har Lys/Srs eller mätbrev enligt dessa bestämmelser. Första 
kappseglingen enligt de ändrade statuterna sker vid jubileumsregattan den 19-20 juni 2010. Regattan 
skall också ingå som en del i Vättern Cup. 
 
Jubileumsaktiviteterna fortsätter och närmast är seglarskolan ihop med Vadstenagymnasiet.  
Inskrivning sker i klubbhuset tisdagen den 27 april kl 18. Seglingsdagar är som tidigare tisdagar och 
torsdagar. Första seglingsdagen är tisdagen den 4 maj kl 18.00. 
 
Kappseglingarna börjar snart. En distanskappsegling anordnas Kristi Himmelfärdsdag torsdagen den 
13 maj med start kl 11.00 från piren. 
Klubbens kappseglingar för våren startar måndagen den 24 maj.  
 

Seglingsinspiration 
 
Vart tog snön vägen hör jag en del undra. Det har inte så stor betydelse för min del huvudsaken är att 
den är borta. Nu är det vår och det jobbas redan med båtarna på båtplan. I skrivandets stund håller isen 
som bäst på att gå upp i Vadstenaviken och hamnkanalen. Det är tal om sjösättningsdagar. Det blåser 
dock fortfarande kallt från sjön men fram på dagen värmer solen och fåglarna kvittrar ivrigt. Jag har 
tagit av presenningarna. Nu drar seglingsintresset riktigt starkt och jag tänker ofta på båten och 
sommaren den sköna. Förra året fick jag tidsbrist i juli. Det skall jag inte upprepa. Rådet till alla är ta 
Er tid för Er själva och Era närmaste. 
 
Vi träffas på båtplan och bryggan och ser fram emot sommarens kappseglingar, familjeseglingar och 
övriga aktiviteter i klubben.  
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Detta behöver göras eller uppmärksammas 
 
1.  
Seglingskomitten behöver fortfarande förstärkning med folk som medverkar vid kappseglingarna. 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 en sammankallande. Juniorsektionen har ett viktigt uppdrag i SSV att se till 
att seglarskolan fungerar under de 10-12 dagar den pågår.  
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 med på listorna över arbets-fördelningen i detta nummer av 
Piren.  
 
Kurt Lindh 
Ordförande 
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SEGLINGSPROGRAM SOMMAREN 2010 
 
V19 13-maj Kristihimmelfärdsdag  
  Tisdag kl. 11.00 Distanskappsegling till Motala  
    Start efter omvänt lystal. Lunch, återsegling 
 
V21 24-maj Måndag kl. 18.30  1:a vårsseglingen  
     Vickepokalen vpr samtliga Lysbåtar  
     E Lindes mp vpr Folkbåtar 
 
V22 31-maj Måndag kl. 18.30  2:a vårseglingen 
     Nelzéns vpr  samtliga Lysbåtar 
      Inga och Oskar Emilssons vpr Folkbåtar 
 
V23 07-juni Måndag kl. 18.30  3:e vårseglingen 
     Teknova Cup vpr  Lysbåtar. 
     Henrik Lundsteds vpr Folkbåtar 
 

V24 14-juni Måndag kl. 18.30  4:e vårseglingen 
     Kinnanders Gummi AB vpr  samtliga Lysbåtar. 
     Erik Sjunnessons vpr  Folkbåtar 
 

V24 19-20 juni  lördag – söndag kl 10.00  SSV Regatta jubileumsseglingar 
    Kungakannan seglas på lördagen. På söndagen blir 
    Det bankappsegling, med start&mål vid piren.  
 

Semesteruppehåll 
 
V32 09-aug Måndag kl. 18.30  1:a höstseglingen 
     Erik Rudbergs vpr  Lysbåtar. 
                                                            Erik Lindes Mp  Folkbåtar.  
 

V33 16-aug Måndag kl. 18.30  2:a höstseglingen 
     Lankes vpr 1964 för Lysbåtar. 
     Rylens vpr Folkbåtar.  
 

V34 23-aug Måndag kl. 18.30  3:e höstseglingen 
     1:a Pris SSV vpr Lysbåtar. 
                                               Klubbhuspokalen vpr Folkbåtar 
                                                                                               

V35 30-aug Måndag kl. 18.30  4:e höstseglingen 
     Lankes vpr 1970 för Lysbåtar 
     Vakant inget pris uppsatt Folkbåtar 
 

Reservdagar:  4:e och 11:e september  
 

V38             18-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. 
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Rapport från träff med företrädare för Vadstena kommun den 8 april 2010 
   
SSV träffade Tommy Palmqvist, Per Karlsson och Dag Samuelsson den 8 april för att diskutera och 
informera om olika frågor kring hamnen och båtplatserna. Från SSV deltog Kurt Lindh, Kenneth 
Ragneby, Leif Pettersson och Håkan Carlund. 
 
Kommunen var väl förberedd och följande frågor togs upp: 
-byggnation av bostäder på båtuppställningsplatsen 
-bristen på båtplatser för segelbåtar och el och vatten vid bryggorna 
-reglerna för och fördelningen av båtplatser 
-gästhamnen 
 
Planeringen för byggnationen av bostäder på båtuppställningsplatsen fortsätter och kan bli verklighet 
under 2011. I sammanhanget anordnas ny båtuppställningsplats söderut vid reningsverket upp mot 
Kungs Starby. Ny infartsväg skall byggas från Kungs Starby in mot industrierna och hamnen. Därefter 
kan den planerade silosombyggnaden komma att bli aktuell. 
 
Bristen på båtplatser avhjälps genom en utbyggnad utmed stora hamnarmen ut till i höjd med lilla 
hamnarmen. En ny brygga anläggs. En förlängning av bryggan utmed lilla hamnarmen in mot 
servicebryggan och mastkransbryggan kan göras. Båtarna skall ligga snett in mot bryggorna för att 
lämna plats i hamnkanalen för passagerarbåtarna. Investeringen planeras in i kommunens budget för 
2011. 
 
SSV har erbjudit sig att medverka vid en översyn av reglerna för fördelning av båtplatser. Ett problem 
är att när det råder brist på båtplatser så kommer reglerna att kringgås på olika sätt. 
 
Gästhamnen diskuterades främst utifrån hur den sköts och bristen på god standard.  
Planerna är att restaurangen rivs och en ny servicebyggnad uppförs. Den skall betjäna både 
gästhamnen och slottet. Den skall innehålla kök och matsal som klarar större sällskap. 
 
Vid diskussionerna har SSV pekat på segelsällskapets stora intresse för hur frågorna blir lösta och även 
ställt i utsikt, om föreningens medlemmar samtycker och villkoren är dom rätta, att på olika sätt 
medverka och även ta över en del av verksamheten. 
 
Vi tackar kommunen och dess representanter för deras engagemang och betonar att segel-sällskapet 
kommer så långt möjligt att medverka till att frågorna får en tillfredsställande lösning. Förhoppningen 
är att antalet platser för segelbåtar kommer att utökas så snart  som möjligt. 
 
Segelsällskapet Vättern 
Kurt Lindh 
Ordförande 
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Intresseanmälan till SSV:s jubileumsfest lördagen den 18 
september 2010 

 
Styrelsen planerar en jubileumsfest efter Sneskseglingen i anslutning till årsdagen för SSV:s 125-års 
jubileum. Kostnaderna för mat beräknas hållas vid ca 250 kr per person. Dryck tillkommer. 
 
För att kunna planera lokal och annat vill vi ha Er intresseanmälan. När tidpunkten närmar sig 
återkommer vi med mer detaljer, matsedel och den slutliga kostnaden. Då vill vi ha betalningen något i 
förskott. Det är först då som anmälan är bindande. 
 
Anmälan vill vi ha senast söndagen den 30 maj gärna e-post till: 
kurtlindh@tele2.se eller telefon 0143-14351, 0705400827 eller till någon i styrelsen. 
 
Anmälan skall innehålla namnet och hur många personer som är intresserade. 
 
 
 
 
 
  

Seglarskola 2010 
 

För Dig som är sugen på att segla optimist och är mellan 7-15 år.  
Man måste kunna simma 200 meter. 

 
Seglarskolan hålls som tidigare år genom ett samarbete med Vadstenagymnasiet. 
Bo Adamzon håller i seglarskolan. 
 
Följande tider och aktiviteter gäller: 
21/4 Metodikdag – för ledarna. Då skall alla jollar vara klara. 
27/4 Inskrivning i seglarskolan i SSV:s klubbhus kl 18.00 
29/4 Aktiviteter i simhallen 
 
Segling tisdagar  och torsdagar mellan kl 18 – 20. Ansvariga mellan kl 17 – 21 ca. 
Vid varje seglingstillfälle skall en medlem närvara från SSV och hjälpa till samt föra 
närvaroförteckning för deltagande barn och vuxna. 
Seglingstillfällen tisdagar och torsdagar följande dagar. 
4, 6, 11,18,20,25,27, maj 
1, 3, 8 juni 
 
Avslutning 8 juni som hålls i klubbhuset då klubben medverkar och ordnar korvgrillning mm. 
 
 
Anmälan till Vadstenagymnasiet, expedition, Maria Leinar 0143-15066 eller e-post: 
vadstenagymnasiet@vadstena.se 
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Arbetsplikten 2010 
Vissa kommer att arbeta efter ett utsatt schema t.ex gräsklippning vid klubbhuset och 
närvarostöd vid juniorseglingarna. Andra kommer att kallas i god tid till olika aktiviteter.  
  
OBS! Glöm inte ta reda på vilken uppgift ni fått i Arbetsplikten.  
 
 
Arbetsfördelning 2010  juniorsektion  

Tidpunkt Uppgift Efternamn Förnamn Tel bost Mobil 
måndag Bära ut Harder Per 0143-13601  
19 april  jollarna Hovnert Mattias 0143-31281 070-7210025 
Kl 18.30  Karlsson Tommy 0142-20719 0733-261436 
      
Datum  Bära in Sahlén Stefan 0143-120 75  
fastställs  jollarna Åkeson Lars-Inge 0143-123 11 076-80 20 946 
senare  Karlsson Ulf 0143-12646  
  Larsson Roger 0143-134 39  
 
Vara med vid segelkolans seglingstillfällen 
4/5 17.30  Andersson Lars-Erik, B 0143-12611  
6/5 17.30  Jansén Christer 0143-24090 070-5233633 
6/5     ”  Blyme Peter 0143-12305  
11/5 17.30  Carlsson Jonas 0143-10345  
11/5   ”  Düring Anders 0143-13131 073-99 38 783 
18/5 17.30  Gustafsson Jan 0142-19204  
18/5    ”  Holmertz Stefan 0143-10069  
20/5 17.30  Jakobsson Jan-Ove 0142-10749 070-25 44 882 
20/5    ”  Jakobsson Oscar  070-48 25 019 
25/5 17.30  Larsson Kent 0143-10841 070-5127283 
25/5    ”  Krumlinde Tomas 0143-200 69 076-866 54 05 
27/5 17.30  Linder Hans 0143-13498 070-405 63 01 
1/6  17.30  Svensson Per-Anders 0142-560204 0707-156 655 
3/6  17.30  Åstedt Rickard 0143-20 335 070-211 30 16 
8/6  17.30  Petersson Kjell 0143-10229  
 
Metodikdag 21/4 och inskrivning 27/4 simhallen 29/4 
Seglingstillfällen är tisdagar och torsdagar som förra året kl 18-20 
 
Arbetsuppgifter:  
Vara behjälplig vid seglarskolans kvällsseglingar.   
Hålla ordning på jollar och se till att följebåtarna är tankade och fungerar och 
utföra mindre reparationer. 
Den som måste byta dag gör det direkt med annan medlem i gruppen. 

Sammankallande: Styrelsen Kurt Lindh 
 

14351, 0705400827  

Båtfrågor, kontakta: Arne Blomberg  0143-12891 070-578 18 36 
  Kjell Björk 0142-145 86 070-673 29 50 
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Arbetsfördelning 2010,                                   Klubbhusskötsel    
Tidpunkt Sektion Efternamn Förnamn Tel.nr Mobil 
Arbetsråd Klubbhus Bengtsson Hans 0143-131 26  
Arbetsråd Klubbhus Karlsson Bengt 0143-230 67 070 652 77 66 
Arbetsråd Klubbhus Linder Håkan 0143-12177 070-667 46 86 
Arbetsråd Klubbhus Lindholm Bobbo 0143-13366  
w17 Klubbhustr Andersson Lars-Erik 0143-12919  
w18 Klubbhustr Björk Roger 0142-297 700  
w19 Klubbhustr Bylin Per 0143-31013 0705-315 744 
w20 Klubbhustr Bäckman Björn 013-139680 070-624 28 44 
w21 Klubbhustr Doerfler Wolfgang 0143-14367 073-0228045 
w22 Klubbhustr Eke-Göransson Claes 070-5931320 070-5931320 
w23 Klubbhustr Fyhr Pär-Ove 0143-10208 070-296 04 06 
w24 Klubbhustr Håkansson Carl-Johan 0143-31815 070-5111648 
w25 Klubbhustr Jansén Henrik 0143-401 22  
w26 Klubbhustr Johansson Klas 0143-14302 070-554 4989 
w27 Klubbhustr Larsson Kenneth 0143-118 72  
w28 Klubbhustr Larsson Måns 0143-23262 070-592 63 27 
w29 Klubbhustr Linde Sara 0143-10941  
w30 Klubbhustr Lindell Ulf 0143-13455 070-7480475 
w31 Klubbhustr Lindström Kennet 0142-415 05 070-8605946 
w32 Klubbhustr Meijer Anders 0143-106 75  
w33 Klubbhustr Mårtensson Anders 0143-290 79 070-55 25 780 
w34 Klubbhustr Nilsson Kim 0143-13376 0704-227119 
w35 Klubbhustr Olai Birger 0141-71435  
w36 Klubbhustr Peterson Joakim 0143-10766  
w37 Klubbhustr Siwertzon Michael 0143-10670 0733-742 942 
w38 Klubbhustr Sundström Ulf 0143-14256 070-595 04 87 
w39 Klubbhustr Söderlund Jens 0143-31467  
w40 Klubbhustr Ödling Patrik 0143-141 19 0708-125 308 

 
 
W17 är veckan då gräset vid klubbhuset skall börja klippas. 
 
Arbetsuppgifter för gruppen Klubbhus & trädsgård:  
Klippa gräset den angivna veckan FÖRE helgen. 
Vid behov kan även andra uppgifter bli aktuella. 
Vid ev. strul med gräsklipparen kontakta: 

  Håkan Linder 0143-12177 070-249 54 76 
  Bobbo Lindholm 0143-13366  070-513 36 63 

 
Gräsklipparen finns i den mellersta uthusboden.  
Använd samma nyckel som går till Mastkran/Servicebrygga.  
Om bensinen är slut skall denna köpas på Q8. SSV har konto där(signera köpet). 
Den som måste byta vecka gör det direkt med annan medlem i gruppen. 
 
Den som haft sin vecka påminner på lämpligaste sätt(telefon) nästa person  
som står i tur att sköta sysslorna. 
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Arbetsfördelning 2010   Varv  

Tidpunkt Sektion Efternamn Förnamn Tel bost Mobil 

kallas senare Varv Ahlberg Göran  073-15 87 179 
kallas senare Varv Björk Kjell 0142-145 86 070-673 29 50 
kallas senare Varv Blomberg Arne 0143-128 91  
kallas senare Varv Dahlström Kent 0143-102 40  
kallas senare Varv Fång Lennart 0143-102 36  

 
 
Arbetsuppgifter:  
Båtvård av följebåtar, samt allmän skötsel av bryggor ,  Mastbod och Båtplan. 
Tidpunkter och mer information kommer att meddelas gruppen i god tid. 
 

Sammankallande: Arne Blomberg 
 

 
 

Arbetsfördelning 2010   Kranlyft    
 Kranlyft Hjerth Gunnar 0143-100 53 sammankallande 
 Kranlyft Edholm Olof 0143-315 47  
 Kranlyft Blomberg Arne 0143-128 91  
 Kranlyft Gustafsson Östen 0143-400 69 070 394 04 77 
 Kranlyft Ragneby Kenneth 0143-31582  
 Kranlyft Fång Lennart 0143-10236 Dagtid 

 
Kranlyft/sjösättning 2010.  
Lördagen den 8 maj börjar vi med ordinarie sjösättningsdagar.  
Övriga dagar blir 15/5, 22/5, 29/5, och 5/6.  
 
Information angående Kranlyft finns på anslagstavlan vid klubbhuset och vid kranen 
OBS, TECKNA ER I LÖPANDE FÖLJD PÅ LISTAN! Sjösättningen börjar kl 09.00.  
Den som ej gör detta, får vänta till nästa helg. Vid sjösättning och upptagning skall 
det finnas två personer till varje båt.  Lyftgruppen 

     .  
Båtplanen 
För att underlätta vid in/ut transport av jollar mm från Mastbodens bakdörr, MÅSTE vi lämna 
minst 3 meter´s gata utmed hela Mastboden helt fri från båtvagnar o annat material. 
De som önskar parkera sin vagn på båtplanen under sommaren, men inte har plats där 
normalt, kontaktar Arne Blomberg för anvisning av sommarplats. 
 
Vårstädning klubbhuset 
 
Onsdagen den 19 maj kl.17.00 städar vi i, och utanför klubbhuset, som vanligt. Ta gärna med 
kratta eller annat bra verktyg. Klubben bjuder på förtäring i vanlig ordning. 
 
Vi ses på böljan blå, segla väl i sommar, hoppas Inger och Carina 
 


