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SSV juniorverksamhet sommaren 2018. 

 

Hallå på er alla! 

 

Denna sommar har våra juniorer, med jättefint stöd från sina föräldrar, och med ett uppskattat 

tillskott i ledarstaben, i form av Sven-Inge(Svinge) Larsson, kämpat och haft roligt som aldrig 

förr. Tyvärr flyttade ett par pojkar till annan ort redan i början av säsongen, vilket gjorde att 

det kanske kunde varit fler till antalet i juniorskaran, men det får vi se över till nästa säsong. 

Ett och annat ofrivilligt bad har även förekommit. Man lär så länge man lever. 

Vi har också fått igång klubbens nytillskott, Trissen, vilken kommer att bli en mycket bra båt 

för de allra yngsta att påbörja sin seglingsbana i. 

 

Vid ett tillfälle fick Svinge möjlighet att presentera sig lite speciellt för ungdomarna, då han 

tog med sig hela skaran ut i 30-fotaren Pomperipossa på kvällssegling. En lite annorlunda 

upplevelse för alla omborvarande detta tillfälle.  

 

Klubbmästeriet, med Inger i spetsen, fyllde upp frysen med korv och korvbröd, vilket blev en 

uppskattad avslutning på kvällarna. Det blir långa dagar, för både barn och föräldrar, då vi 

ofta startar kvällarna direkt efter arbeten och skola, för att hålla på till åtta halv nio på 

kvällarna. 

 

Våra optimistjollar har fått ännu en liten genomgång och uppdatering, med hjälp av en liten 

skara klubbmedlemmar som ställde upp i våras, och lade ned ett antal timmar arbete. Vi fick 

också mycket god hjälp med lokal, för dessa arbetstillfällen, då Gunnar W lät oss få låna hans 

fina verkstad på Brustorp.  

 

Under samtliga seglarkvällar har även några speciellt utvalda medlemmar ställt upp och hjälpt 

till för att få kvällarna att fungera så bra som möjligt. 

 

 

 

 

För SSV,  

genom föräldrar och ledare sommaren 2018. 

 

Länk till föräldragruppens facebooksida: 
https://www.facebook.com/groups/1728028390830806/photos/      

 

 

Länk till SSV’s hemsida. 

http://ssvat.se/wp/  
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Tim och Stina i jollarna med nya segel från Sparbanken. 

 

 
 

Alla hjälper till med ordning och reda. 

Tim, Greta, Tilde, Minna, och Stina. 



    10 oktober 2018  

SSV-juniorer-2018.docx 

 
 

Svinge håller samlad lektion i Trissjollesegling. 

 

 


