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Piren nr 65 
 
 

 
 
 
 
 

ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS 
OCH PÅ BÅTPLANEN! 
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! 
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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 126:e årsmöte hölls den 12 mars i klubbhuset och avslutades med tårta. Det var en mycket 
vacker SSV dekoration på den och den smakade alldeles utmärkt.  Årsmötet valde om hela styrelsen 
med undertecknad som ordförande och ett nyval i styrelsen, Jonas Carlsson. Han hälsas hjärtligt 
välkommen. Per Olofsson avgick som kassör och Jonas tar över den funktionen. Per har varit kassör 
under lång tid och han skall ha ett stort tack för det. Stefan Myrén avgick också pga sjukdom. Vi 
som jobbat ihop med honom saknar hans kompetens och engagemang i olika frågor och hoppas att 
han får det bästa stöd och behandling som finns. Rigmor och Stefan skall alltid vara välkomna i 
SSV och kan räkna med vårt stöd. 
 
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. 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. Sammanslagningsplanerna mellan 
Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen, samarbetet mellan SSV och Vadstena Båt o 
Fiskeklubb om kommunens frågor, arbetet i Vätterns Seglarförbund och försvarets skjutningar på 
Vättern.  
 
Abilds vandringspris för bästa seglingsberättelse gick till Per-Ove och Gunilla Fyhr, som hade gjort 
en riktig långsegling runt södra Sveriges kuster. 
 
Närmaste aktiviteter är vårrustningen och sjösättningen samt SSV:s nya seglarskola. 
Inskrivning sker i klubbhuset måndagen den 21maj kl 17-18 i klubbhuset. Seglingsdagar är 
måndagar och torsdagar kl 18.00 med första seglingen 24/5 med optimister. 
 
Klubbens kappseglingar börjar måndagen den 21 maj kl 18.30 se programmet i förra Piren och på 
anslagstavlan.  
 
Kommunens utbyggnad av ny brygga med ca 30-40 nya båtplatser utmed stora hamnarmen pågår 
och skall enligt planerna bli klara tills sjösättningen eller före sommaren. Arbete pågår också med 
regelverk om hur båtplatserna skall administreras i samarbetsgruppen.  
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Seglingsinspiration 
Det går långsamt med våren och värmen. Det var ett bakslag under påskhelgen med snö och kallt. 
Dagarna är i alla fall längre nu och ljusare med omväxlande sol lite varmare och mulet med gråkallt. 
Det är några som jobbar redan med båtarna på båtplan. Isen har gått upp i Vadstenaviken och 
hamnkanalen. Det blåser dock fortfarande kallt från sjön. De dagar då solen värmer kvittrar fåglarna 
ivrigt. Jag planerar att ta av presenningarna inom kort. Nu drar seglingsintresset i år igen och jag 
tänker ofta på båten och sommaren den sköna.  
Vi träffas på båtplan och bryggan och ser fram emot sommarens kappseglingar, familjeseglingar och 
övriga aktiviteter i klubben. Seglarskolan kommer också att bli intressant särskilt medverkan i 
kappseglingarna med kölbåt. 
 

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 på listorna över arbetsfördelningen i förra numret av 
Piren. I juniorsektionen kommer jag också att meddela senare när Du skall medverka. 
 
Kurt Lindh 
Ordförande 
 

 
 
SSV Båtmärke  

Från och med säsongen 2012 införs SSV Båtmärke för medlemmar.  
SSV Båtmärke delas ut till alla medlemmar som har betalt årets medlemsavgifter och 
har båt i Vadstena. Detta sker i första hand vid sjösättningen. 
Den som betalat avgiften efter 15 april måste visa kvitto för att få ut  
Märket. 
 

Båt med gällande SSV Båtmärke på akterspegeln ger följande förmåner:  
• Medlemspris på lyft i SSV båtkran enligt gällande prislista.  

• Möjlighet att tillfälligt lägga till vid SSV mastkransbrygga för i- och urlastning, service, 
mm.  

• Möjlighet att tillfälligt lägga till vid SSV servicebrygga för i- och urlastning, service, mm.  
 
För att använda mastkranen och el/vatten på servicebryggan erläggs årsavgift för 
Servicebrygga/Mastkran – precis som tidigare.  



Sida 4 av 6 
 

Styrelse och övriga funktionärer valda 2012  

 
Styrelse                                        Vald till 
Kurt Lindh, ordförande                2013 
Leif Pettersson, sekreterare             2013 
Gunnar Hjert      2014 
Jonas Carlsson, kassör                      2014  
Olle Persson                                     2013 
Håkan Carlund,  v. Ordförande          2013 
Per Olovsson   2014   
Kenneth Ragneby                            2013 

Revisorer 
Ingvar Lönneskog, och Lennart Fång,  
Gunnel Rydholm suppleant. 
 
Kappseglingssektion och Seglingsnämnd 
 
Gunnar Wall sammankallande, Lage Blomster,   
Bobo Lindholm, Sven-Erik Andersson,  
Lars-Erik Andersson, Reidar Andersson, 
Christer Jansén och Per Harder. 

Juniorsektion 

Gunnar Hjerth och Kurt Lindh 

Varvsektion 

Arne Blomberg, sammankallande 
Olle Persson, Göran Ahlberg,  
Kent Dahlström, Roger Björk  
och Kjell Björk 

Klubbhussektion 

Håkan Linder, sammankallande,  
Hans Bengtsson,  
Bobbo Lindholm 
  

Kransektion 

Gunnar Hjerth, sammankallande 
Arne Blomberg 
Lars-Olof Edholm 
Östen Gustavsson 
Kenneth Ragneby 
Lennart Fång 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Klubbmästeri  
Inger Lindén, sammankallande 
Ana Johansson 
Beatrice Nyrén 
 

Sektion för mastbod 
Jens Söderlund och Anders Mårtensson 
 

Sektion för servicebrygga 
Tommy Johansson och Lars-Erik Lindvall 
 
Sektion för mastkran 
Jan-Åke och Bo Roxberg 
 

Ombud ÖSF 
Kurt Lindh och Håkan Carlund 
 

Ombud VSF 
Kurt Lindh, Reidar Andersson och 
Håkan Carlund 
 

Jury för Abilds vpr. 
Styrelsen 
 
Redaktör Piren 
Carina Blomberg 
 

Webbmaster 
Stefan Sahlén 
 

Valberedning 
Gunnar Wall sammankallande och Per Harder  
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SSV hemsida:   http://www.ssvat.se/ 

Praktiskt att veta. 
 

Vem gör vad i SSV 
 
För att underlätta för er alla, kommer här lite tipps 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 Arne Blomberg 
Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Leif Pettersson, 23028. 
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. 
 

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

Ny adress till vår hemsida.  http://www.ssvat.se/ 
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INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL SSV:S SEGLARSKOLA 2012 
Nybörjarskola och fortsättningsskola för barn och ungdomar i åldern 8 år och äldre med egna 

seglingar med optimistjolle och som deltagare i kappsegling med kölbåt.  
Förkunskapskrav: Simkunnighet 200 m. Du måste också vara medlem i SSV. Det kostar 100kr för 

junior och kan lösas i samband med seglarskolan. 
Kursplanen följer i stort Svenska Seglarförbundets seglarskola med tillägg för segling med kölbåt. 

Seglingarna kommer att hålls kl 18.00: 
Optimist: torsdagar 24/5, 31/5,7/6, 14/6 samt 9/8, 16/8, 23/8, 30/8 

kappsegling med kölbåtar måndagar: 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, samt 6/8, 13/8, 20/8, 27/8  
avslutning söndag 16/9 kl 12.30 

INSKRIVNING MÅNDAGEN DEN 21 MAJ KL 17.00 – 18.00 I SSV:s KLUBBHUS 
Anmälan kan också göras i förväg till: Kurt Lindh 0143-14351, 0705400827, epost: 

kurtlindh@tele2.se eller Gunnar Hjerth0143-10053, 0706800755, epost: inger-gunnar@telia.com 
 

Välkomna 
Kurt Lindh och Gunnar Hjerth 

 

Från redaktionen  
Nu är den på väg, segelsässongen, den bästa tiden på året. Förväntan, planering och en hel del arbete 
med att få båten klar. På båtplanen kan man se de mest perfekta båtägare som har fullkomlig ordning 
runt båt och båtvagn, men där finns också de som sparar trasor och plåtburkar från förra vårens 
arbete. Men vi är ju olika, och om man ej hunnit tidigare kan man ju städa runt sin båt den nionde maj 
då det är allmän städdag. Att dagarna för sjösättning finns anslagna vet väl alla, tänk dock på att 
anteckna er i löpande ordning från morgon och att vid behov hjälpa även kompisarna. 
Tänk på att skriva loggbok på sommarens seglingar så vi har någon att nominera till Abilds vpr  i 
vinter. Hoppas också att alla barn och barnbarn som ännu ej provat på segling tar möjligheten i 
sommar och att föräldrar eller mor- och farföräldrar anmäler sitt intresse att hjälpa till vid 
segelskolan, så blir det nog en sommar att minnas för många.  
Väl mött på vågorna önskar Inger och Carina 


