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Ordföranden har ordet 
 
Huvudsyften med detta nummer av Piren är: 

 Information om vem som gör vad, baserat på valen vid årsmötet i mars 2018. 
 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsplikten för 2018 och vad som ska göras. 
 Tider för båtlyft vid vårens sjösättningar. 
 Påminnelse om årets kappseglingsprogram. 

 
Som ni vet har SSV av tradition valt att arbetsplikten endast ska innehålla en inte allt för 
tidskrävande arbetsinsats. Detta är möjligt eftersom flera av klubbens medlemmar utöver 
arbetsplikten lägger extra tid på idéella arbetsinsatser i SSV av olika anledningar. 
Läs noga informationen om arbetsplikten i detta nummer så du inte missar att fullgöra din 
arbetsplikt och därmed belastas av extra avgift. 
Ni som är gruppledare i de olika sektionerna, kontaktar er styrelserepresentant med eventuella 
frågor. 
 
Med den försening av arbetet med byte av broklaff som Statens Fastighetsverk aviserat, 
kommer flera av de tillfällen vi planerar båtlyft/sjösättningar under våren, att utföras med 
mobilkran istället för vår egen kran. SFV tar kostnaden för mobilkran. 
 
Arbetet i Juniorsektionen är igång och i samråd mellan gruppledarna Jens Söderlund och 
Fredrik Edholm och styrelserepresentanter, planeras nu jollekurs för befintliga yngre 
medlemmar även i år.  
Att detta är möjligt beror bl.a. på tillgången till arbetsplikten och övriga frivilliga idéella 
arbetsinsatser. Detta blir alltså ännu ett testår för jollekurs följt av utvärdering i höst och efter 
det beslut om vi har resurser för att bjuda in fler intresserade barn/ungdomar. 
Utöver att detta är en mycket uppskattad aktivitet av barnen/ungdomarna och deras föräldrar, 
får vi på köpet en viss föryngring av SSV:s medlemmar. 
Ett antal frivilliga kommer att göra underhållsarbeten på klubbens jollar innan säsongsstart. 
 
En uppskattad aktivitet som genomförts vid några tillfällen under vintern har varit fika och 
allmänt ”tjöt” i klubbhuset för de lite mer erfarna medlemmarna. Detta är en väl så viktig 
aktivitet eftersom vi ju faktiskt har en mycket bred representation i ålder bland SSV:s 
medlemmar. 
 
Vi hoppas på ännu fler deltagare vid årets kappseglingar och vid årsmötet presenterades lite 
nya idéer för detta. 
 
Nu ska vi tillsammans se till så att 2018 kan bli ett riktigt bra båtår! Ingredienser för receptet: 



 Eventuellt 1 burk lång-kallingar och fleece vid vårutrustningen  
 En tsk tålamod vid sjösättning. Lyftansvariga har gjort det förr. 
 Lite extra jäst som förberedelse inför påmastning kan korta tiden för tillagning.  
 1 kryddmått energi så inte båten blockerar servicebryggan för länge.  
 Sök väderappen med bästa vädret. Hög teknisk kvalitet lönar sig. 
 1 st chef som prioriterar betald ledighet. 
 1 säck godis till varje barnportion minskar risk för myteri ombord. 

 
Trevlig sommar! 
 
 

Karl-Gustav Jönsson 
Ordförande i Segelsällskapet Vättern 

 

 

SSVs medlemsregister 
 
Här kommer lite praktisk info kring SSVs medlemsregister. 
Mattias Sparrborn har nu tagit över rollen som handhavare av SSV’s 
medlemsregister Visma. 
 
Mattias har följande kontakpunkter: 
epostadress mattias.sparrborn@gmail.com  
mobnr.070-612 53 20 .   
 
Vi har även uppdaterat SSVs skrift ’Praktiskt att veta. Vem gör vad i SSV.’ 
Vi skickar ju alltid med den i varje utgåva av Piren. 
 

Styrelsen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VÅRSTÄDNING 

Den årliga vårstädningen av båtplan, övriga omgivningar och 
klubbhuset, är bokad till tisdag 22/5 med start kl 18.00. 
Som vanligt avslutas arbetsdagen med pizza i klubbhuset.  

När vi så pratar städning. Kul att alla tycker det är mysigt att 
ta en fika i klubbhuset under vår-bestyren med båten, men 
tänk på att fixa till efter er så slipper Inger och Gunnar som 
ansvarar för städ och uthyrning få ovett. Vi ses i klubbhuset 
med fikakorgen, eller kanske på den nya altanen.   

 

 
 
 

På grund av att båtuppställningsplan under sommaren används 
till ställplats för husbilar, så stängs vatten och ström av den 
31 maj. Vid behov av vatten eller ström senare får ni ringa Arne 
Blomberg 070-5781836.  

 
 
 
 
 

Radiostyrd segling 
Dragon force segling i segelbåtshamnen i Linköping onsdagar 17.00 
och söndagar 10.00 tills vidare! 



Allmän träning och trevlig gemenskap gäller. 
Bosse Rogalin. 

 
 
 
 
 
 

SJÖSÄTTNING 
våren 2018 i Vadstena 

 
Klaffbron kommer att slutbesiktas i juni 2018 och tas i bruk 
snarast efter besiktning. Därför kommer vi att använda 
mobilkranar och VBFK-s traktor, likt förra året och därefter kör 
vi som vanligt med SSV-s båtkran.  
 
Datum för sjösättning: 
 
lördag 28 april (mobilkran 12 ton) 
lördag 12 maj (mobilkran 7 ton) 
lördag 19 maj (mobilkran 7 ton) 
lördag 26 maj (mobilkran 7 ton) 
lördag 9 juni (planeras egen kran) 
 
Sjösättningar kommer att göras klockan 09.00 – 12.00 (längre 
vid behov) 
Alla måste vara i god tid för att få ett så bra lyftförlopp som 
möjligt. 
 
Listor finns som vanligt att teckna sig på vid SSV-s klubbstuga. 
Inga tidsangivelser gäller. Endast ordningsföljden på listan eller 
kranförarens anvisningar gäller. De som önskar hjälp med 
traktor vid sjösättning, kontaktar som vanligt VBFK för hjälp.  
Kostnader är desamma som tidigare år och betalas till SSV-s 
kranansvarig på plats och VBFK-s traktorförare. Tag gärna med 
minst en person till hjälp så går allt så mycket smidigare. Alltså 
samma förfarande vid sjösättning.  
 



ALLA BÅTAR MÅSTE VARA FÖRSÄKRADE 
 
 
 
 

 
 
 
 

SSV-s kappseglingsprogram 2018 
 
 
V22 28-maj Måndag kl. 18.30  1:a vårsseglingen  
      Introduktionssegling. Om så önskas  
      erbjuder sig erfarna kappseglare att följa med 
      i andra klubbåtar för handledning i kappsegling.
      Vickepokalen till kvällens nybörjare 
      med SRS-beräkning 
 
V23 4-juni Måndag kl. 18.30  2a vårseglingen 
     1:a delseglingen Teknova Cup; SRS 
       
 
V24 11-juni Måndag kl. 18:30  3:e vårseglingen 
     2:a delseglingen Teknova Cup ; SRS 
 
 
V24 16-juni Lördag kl. 10:00  SSV Regatta; Kungakannan, Bolles vpr till ev. 
      entypssklass 
 
V25 18-juni Måndag kl. 18:30 4:e vårseglingen  
     3:e delseglingen Teknova Cup 
    
  
 Semester 
 
V33 13-aug Måndag kl. 18.30  1:a höstseglingen 
     1:a delseglingen R Lindhfs vpr 
 
V33 20-aug Måndag kl. 18.30  2:a höstseglingen 
      2:a delseglingen R Lindhofs vpr  
 
V34 27-aug Måndag kl. 18.30  3:e höstseglingen 
     3:e:delseglingen R Lindhofs vpr 
                                                                                               
V35 3-sept Måndag kl. 18.30  4:e höstseglingen 
      4:de delseglingen R Lindhofs vpr 
 
Reservdagar:  10:e och 17:e september  
 
V38             15-sep  Lördag kl.  13.00 Sneskseglingen,      kl.10.00 
 
 



Totalpris för vårseglingarna Teknova Cup 
Totalpris för höstseglingarna R Lindhofs vpr SRS 
                 
Flitpris  totalt deltagande   Ulf Lindes Flitpris (Gammal Vadstenabos vpr) 
Vår och Höst exkl introduktionsseglingen 
 
Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. 
 
OBS! Ingen start vid vindar fr.o.m 12 m/s och däröver. 

  
  
 
 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 Mattias Sparrborn, 070-612 53 20  
Uthyrningen av klubbhuset. Klubbmästeriet. Inger 10053.  
Lån av optimist jolle Juniorsektionen eller styrelsen.  
Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, 070-578 18 36.  
Mastboden Anders Werner 070-257 02 16 eller Kenneth Ragneby.  
Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Gunnar Wall, 070-656 00 74  
Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 070-6800755. Se även anslag på kranen.  
Avgifter.  
OBS! Bankgironr för inbetalningar till SSV. 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. ALLA stegar som finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort.  
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, lämna bara din gällande e-postadress till Mattias Sparrborn, gärna med ett 
mail till Mattias, mattias.sparrborn@gmail.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 SSV’s hemsida. http://www.ssvat.se/ 
 
 
 
 
 
 

ARBETSPLIKT  
 
 
 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar 
Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i form av nycklar, 
bryggor, mastbod, båtplan m.m. Lista för signering efter utförd 
arbetsplikt finns vid gräsklipparens förvaringsplats i boden. 
Signerad lista lämnas av gruppledaren till styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
 
 
 
 
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 2018 Vecka 
Hallin Göran 070-319 57 60 Juniorsektion v20 + v23 
Hovnert Mattias 070-721 00 25 Juniorsektion v20 + v23 
Söderlund Jens 070-529 71 09 Juniorsektion v20 + v23 Gruppledare 
Dahlström Christian 073-326 14 40 Juniorsektion v21 + v33 
Edholm Fredrik 073-618 12 90 Juniorsektion v21 + v33 Gruppledare 
Karlsson Ulf 073-390 43 72 Juniorsektion v21 + v33 
Ericsson Daniel 070-741 03 45 Juniorsektion v22 + v34 
Karlsson Tommy 073-326 14 36 Juniorsektion v22 + v34 
Ragneby Malin 070-608 68 41 Juniorsektion v22 + v34 
Dyring Anncarin 070-496 09 49 Juniorsektion v35  
Larsson Patrik 070-261 31 39 Juniorsektion v35  
Ragneby Kenneth 070-288 35 81 Juniorsektion v35  
Hägg Johan 076-141 53 78 Juniorsektion v35 + 36 



Larsson Roger 073-533 44 80 Juniorsektion v36 
Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 Juniorsektion v36 
 
Den som inte kan medverka det aktuella datum hen fått, byter själv med någon annan i listan. 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Ragneby Kenneth  070-288 35 81 
Jönsson Karl-Gustav  073-721 66 7 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupp, Gräsklippning Klubbhuskommitté.  
Uppgifter: 
• Gräsklippning. Efter utfört arbete signeras lista i gräsklipparförrådet. 
• Även kontroll och länsning/tömning av följebåtar ingår. 
 
 
Gräsklippningsområde. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Namn Förnamn Tel Sektion 2018 Vecka 
Andersson Lars-Erik 070-539 13 35 gräsklippning v20  
Andersson Ulrik 073-022 02 43 gräsklippning v21 
Bylin Per 070-531 57 44 gräsklippning v22 
Ekdahl Johan 073-742 28 28 gräsklippning v23 
Eke-Göransson Claes 070-593 13 20 gräsklippning v24 
Hagbom Ola 070-339 03 57 gräsklippning v25 
Jansén Henrik 0141- 23 11 31 gräsklippning v26 
Jivegård Alf 073-422 23 93 gräsklippning v27 
Kling Conny 070-517 60 92 gräsklippning v28 
Olai Birger 0141-714 35 gräsklippning v29 
Schmekel Birgitta 070-566 09 22 gräsklippning v30 
Sundblad Per 072-858 60 24 gräsklippning v31 
Åhnborg P-O 076-305 58 32 gräsklippning v32 
Grefbäck Peter 070-512 18 17 gräsklippning Gruppledare 
Åkesson Lars-Inge 073-696 07 77 gräsklippning Gruppledare 
 
Kontaktp/-er i styrelsen: Per Olovson 070-399 84 72 
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: 



Werner Anders 070-257 02 16 mastbod Gruppledare 
Kenneth Ragneby 070-288 35 81 mastbod 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Ragneby Kenneth 070-288 35 81 
 
Arbetsplikt  
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. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Andersson Conny 070 554 15 17 klubbhus  
Karlsson Bengt 070-652 77 66 klubbhus  
Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 klubbhus  
Linder Håkan 072-322 38 26 klubbhus Gruppledare 
Lindholm Bobbo 070-513 36 63 klubbhus  
 
Antalet medlemmar bör anpassas efter årets verksamhet 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjert Gunnar 070-680 07 55 
 
 



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 070-578 18 36 båtplan Gruppledare 
Edholm Anders 070-567 21 69 båtplan  
Persson Olle 070-535 65 56 båtplan  
 
Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i 
form av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m.   
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Ragneby Kenneth  070-288 35 81 
 
 
Arbetsplikt  
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: 
Blyme Peter 0143-123 05 mastkran Gruppledare 
Jakobsson Oscar 070-482 50 19 mastkran  
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupp, Servicebrygga  
Uppgifter: 



• Allmänt underhåll av bryggan med tillbehör. 
 
Medlemmar i arbetsgruppen; 
Fyhr Pär-Ove 070-296 04 06 servicebrygga  
Johansson Tommy 073-627 78 60 servicebrygga Gruppledare 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 
 
 
Arbetsplikt 
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 073-334 53 19 följebåtar Gruppledare 
Linder Hans 070-459 15 44 följebåtar  
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Holmertz Stefan 070-977 12 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupp, Kappseglingssektion  
 
Uppgifter:  
• Enligt Körplan för Kappseglingssektionen  
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 



Andersson Lars-Erik, B 070-563 56 48 Kappseglingssektion  
Olovson Ingela 076-767 63 63 Kappseglingssektion  
Linder Håkan 072-322 38 26 Kappseglingssektion  
Roxberg Bo 072-702 79 62 Kappseglingssektion Gruppledare 
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Wall Gunnar 070-656 00 74 
 
 
 
Arbetsplikt 
Arbetsgrupp, Kranlyft  
Uppgifter: 
• Upprätta schema lyftdagar 
• Lyft 
• Service och underhåll, på kran. 
• Bokning av årlig besiktning av kran 
• Underhålla lyftinstruktioner 
 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Blomberg Arne 070-578 18 36 Kransektion  
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 Gruppledare 
Ragneby Kenneth 070-288 35 81 Kransektion  
 
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Hjerth Gunnar 070-680 07 55 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsplikt 
Arbetsgrupp, Hemsida 
Uppgifter: 
• Utbildning av rapportansvariga. 
• Innehållskontroll och uppdatering 
Medlemmar i arbetsgruppen: 
Blom Stefan 070-658 33 53 Hemsida Gruppledare 
Sahlén Stefan 072-739 83 99 Hemsida 
  
Kontaktperson/-er i styrelsen: 
Jönsson Karl-Gustav  073-721 66 77 
Olovson Per  070-399 84 72 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
VÄL MÖTT PÅ BÖLJAN BLÅ ÖNSKAR REDAKTIONEN 
Inger och Carina 


