
 

 

 PIREN NR 88 
Innehåller kallelse till 

Höstmöte 11 november 19.00 i klubbhuset  

Boksläpp 30 november i klubbhuset 

Julbord 6 december i klubbhuset 

 



Ordföranden har ordet, oktober 2019 

 

Ännu en båtsäsong som nu avslutats och årets inpackning inför vintern ska genomföras innan 

det om sex månader börjar bli dags igen. Tur att livet även innehåller mycket annat trevligt 

utöver båtlivet, så vi inte behöver surna till. 

 

Några citat från båtsäsongen dock helt utan källförteckning: 

-”Jag tycker det har blåst för mycket hela sommaren”. 

-”En får ju inget för båten längre”. 

-”Varför finns det inte el och färskvatten vid alla bryggplatser?” 

-”Oj vad mycket båt man får för pengarna. Konstigt att inte fler köper begagnad segelbåt”. 

-”Vad kul det ser ut med båt! Nästa sommar ska vi i alla fall köpa en gummijolle”. 

-”Hoppas det blir ledig brygg-plats nästa sommar så vi kan köpa segelbåt”. 

-”Hade vi fått bryggplats skulle vi ta hem båten från kusten direkt”. 

-”Man längtar redan tillbaka till Vadstena efter fantastiskt bemötande av personalen i 

gästhamnen”. 

-”Fy f.. vad mycket spindlar det är i hamnen” 

-”Får man tillbaka halva medlemsavgiften om man säljer sin båt?” 

-”Perfekt att sitta i sittbrunnen och lyssna på Ulf Lundells konsert på slottet å dessutom 

billigt” 

-”Varför får vi inte dyka från mastkranen?” 

-”Tänk vad kul det var förr när det var 30 båtar på kappseglingarna” 

-”Stort tack för hjälpen. Himla bussigt. Man känner sig välkommen”. 

-”Hinner ju inte göra arbetsplikten eftersom barnen har fotbolls-cup och ridläger” 

Summering/analys/lärdom:  

I vår förening och även lite utanför, finns alla typer av människor med olika uppväxt, 

livserfarenhet, ekonomi, familjeförhållande och behov. Vi befinner oss i olika faser i livet 

med stor variation i den press som vi ibland  utsätts för. 

Några saker som dock för oss samman är exempelvis båtlivet och respekten för varandra.  

Det ska vi vara stolta över. 

 

Som vanligt har vi bra ordning på vår ekonomi i SSV, även om 2019 blivit ett år med lite 

större utgifter än normalt.  

De större investeringarna är ny motor till en av följebåtarna och även en båttrailer för 

transport/vinterförvaring. Utan fungerande följebåtar ingen ungdomsverksamhet o.s.v. 

Dessutom kostnad och extra ideell arbetsinsats för byte/renovering av tak på förrådsbod och 

båtkran. 

Budskapet från vår kassör Jonas är: ingen som helst panik men vi ska ta det lite lugnare med 

utgifterna en tid.  

 

Jag ser mycket positivt på det engagemang som finns i vår förening exempelvis för 

ungdomsverksamheten och kappseglingen. Vi är bra men inte jättestora på dessa områden 

men tillsammans med diverse sociala aktiviteter för olika åldrar är det dock rätt skaplig fart i 

SSV, trots ökande erbjudanden från andra tidskrävande aktiviteter.  

Mer om ungdomsverksamheten och kappseglingen på annan plats i Piren. 

 

Några gånger under sommaren har Radioseglarna besökt Vadstena, vilket väckt en del positiv 

uppmärksamhet. Väldigt många av Radioseglarna har ett ”normalt” seglingsliv med kölbåt 

och kompletterar det med Radiosegling. I SSV är det endast två av våra seglare som även 



börjat prova på denna seglingsform men det sägs att några ytterligare kanske snart är på 

hugget. 

 

Precis som i många andra föreningar är det viktigt för oss att vi löpande informerar om det 

ideella arbetet som bedrivs i vår förening, för att inte riskera att på sikt sakna ”bemanning”. 

Just nu sätter vi fokus på styrelsearbetet. 

Vi kommer därför att bjuda in till informationsträff kring styrelsearbetet som planeras till 

måndag 25 november 2019 kl 19-20 i vårt klubbhus. 

Bred och tydlig information ges, frågor besvaras och förmodligen når vi målet att ett visst 

ökat intresse skapas.  

Samtliga medlemmar är välkomna. Inbjudan sänds ut i mail till SSV:s medlemmar i början av 

november. 

 

På en yta av ca 120 m2 i vallgraven framför vår båtkran finns kvarlämnat material från 

tidigare vägbank, som användes vid byggnation av slottsvallarna som färdigställdes 1999.  

Eftersom Vätterns vattenstånd varit onormalt lågt åren 2016-2019 har detta blivit ett mycket 

stort problem vid användandet av vår kran. Problemet har framförts till Statens Fastighetsverk 

från SSV:s representanter vid ett flertal tillfällen ända sedan 1999. Dessutom är behovet av 

kaj-renovering stort exempelvis i anslutning till vår båtkran. 

Statens Fastighetsverks ambition är nu att man ska starta upp dessa arbete snarast efter att vi 

lyft upp våra båtar i höst och vara klara i god tid innan våra sjösättningar våren 2020. 

Statens Fastighetsverk har just fått ett av de två tillstånden av Länsstyrelsen som krävs för 

denna vattenverksamhet. Just nu väntar man bara på det sista tillståndet för att 

förhoppningsvis kunna starta upp arbetet i november 2019. 

 

Förslag finns till diverse höst och vinteraktiviteter i klubbens regi, men kom gärna med fler 

förslag när vi ses vid höstmötet i vår klubbstuga kl 19 måndag 11 november 2019. 

 

 

Kanske lite tidigt men god vinter på er alla medlemmar! 

 

 

Karl-Gustav Jönsson 

Ordförande i Segelsällskapet Vättern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Höstmöte 2019 
Kallelse till höstmöte måndagen den 11/11-2019 kl. 19.00 i klubhuset 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Mötets utlysande 

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

6. Rapport från kappseglingssektionen samt prisutdelning för årets klubbkappseglingar. 

7. Medlemsfrågor 

8. Förslag till mottagare av det Lucknerska priset 

9. Vinteraktiviteter 

10. Ekonomisk rapport Jonas Carlsson 

11. Rapport från representanterna i hamnrådet 

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

13. Hemsidan 

14. Juniorverksamheten 2019 

15. Övriga frågor 

16. Mötets avslutande 

 

 

 

BOKSLÄPP 

  

På Vättervåg 

   

Minnesskrift över Segelsällskapet Vättern 

Årets småskrift utgiven av Föreningen Gamla Vadstena. 

SSV-s medlemmar är tillsammans med medlemmar i FGV, välkomna till klubbhuset för att 

hämta sitt exemplar, ett per medlem/familj lördagen den 30 november mellan 14.00 -17.00 . 

Vi bjuder på glögg och pepparkaka. 

 

 

SSV:s Julbord 

Välkomna till SSV:s Julbord fredag 6-e dec kl 19.00. Sista anmälan 1 dec till 

Inger och Gunnar tel 0143-10053, 070-6800755. 

Pris 140 kr/person, lättöl, julmust och sjövatten ingår. Övrig dryck samt snapsvisor medtages. 

Minst 20 anmälningar behövs för att julbordet ska bli av. 

 

 

 

 

 



 
Middag i klubbhuset vid VKOT 2019 

 
Kappsegling 2019 

I år har vi som vanligt seglat våra klubbseglingar på måndagskvällar med 4 seglingar på våren 

och 4 på hösten. Vi avslutade som vanligt med Sneskseglingen lördagen den 14:e september.  

Seglingarna samlade totalt 20 startande båtar på vårseglingarna och 21 på höstseglingarna. 

Vid Snesken var vi bara 4 startande i frisk vind. Vid alla tillfällen har vi avlutat seglingarna 

med fika i klubbhuset i trevlig samvaro. Tack klubbmästeriet för goda mackor. Ingela Rosén 

Olovson och också oftast Göran Hallin har startat oss och fixat med resultatlistor.  

  Regattan samlade 13 deltagare i lätt vind och Kent Person från Hjo försvarade sin vinst från 

2018. Det blev en trevlig avslutning med regattamiddag strax efter målgång. 

  Onsdagen den 29 juli var SSV värd för Vättern Kors och Tvärs 2019. Det var sammanlagt 

30 båtar som denna dag anlöpte Vadstena, med hissade spinnakrar, från Hästholmen. En 

vacker syn en vacker dag. Båtarna fördelades på Gästhamnen och lediga platser på lilla 

hamnarmen. På kvällen serverades middag i klubbhuset för 70 gäster. Bilder och resultat via 

länken: https://drive.google.com/drive/folders/1IasT6zhbU7Gr1NofYz-5PF2gUrmjpk5-  

//Bo Roxberg 

 
  

 

  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1IasT6zhbU7Gr1NofYz-5PF2gUrmjpk5-


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.  

Ordförande Karl-Gustav Jönsson, 073-721 66 77  

Nycklarna i klubben. Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, 070-288 35 81  

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.  

Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Jan-Åke Roxberg, 0143-129 69  

Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, 070-680 07 55.  

Se även anslag på kranen.  

Avgifter.  

OBS! Bankgironr för inbetalningar till SSV. 839-1658.  
Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före 30/3, dock senast före sjösättning. 

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 300 kr  

Medlemsavgift enskild 175 kr  

Junior t.o.m. 21 år 100 kr  

Mastboden, pris/plats 100 kr  

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 Kenneth Ragneby, gärna med ett 

mail till ragneby@telia.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/ 
 

 

Summering av säsongen 2019 i Ungdomssektionen   

Jens Söderlund tillsammans med Fredrik Edholm som gruppledare  

 

Ännu en bra säsong för SSV:s Ungdomssektion med väl fungerande jollekurs. 

Totalt 8 barn/ungdomar varav två nya deltagare, Sven-Inge Larsson som en mycket 

uppskattad instruktör, arbetspliktiga och föräldrar som stöttat. 



I år har Trissjollen används i större utsträckning än tidigare vilket påskyndat utvecklingen.  

Ny motor på en av följebåtarna har underlättat och ytterligare förhöjt säkerheten. 

Några optimister bemannades av ett antal energiska seglare i vallgraven under Vadstena 

Sparbanks jubiléum i augusti, vilket drog en del besökare som fick information om SSV:s 

verksamhet. 

Det vore positivt om förslaget till arbetsgrupp i SSV för underhåll även av jollarna, kan 

genomföras under 2020. 

 

 

 

 

 

Vinteraktiviteter 
 

 

Knopar 
Ni som önskar lära eller uppdatera era kunskaper i att använda de vanligaste knoparna som 

förekommer på en båt, kan nu få en möjlighet att göra detta i vinter. 

Finns det tillräckligt intresse kommer vi köra några kvällar under vintern, efter storhelgerna. 

Låter det intressant hör ni bara av er till  

Gunnar Hjerth. Mob. 070-680 07 55. 

  

 

Radiosegling 
För de som känner nyfikenhet på att börja radioseglasegla, kan vi erbjuda ’prova-på’ med att 

bara kontakta Kenneth Ragneby, mob. 070-288 35 81.  

Hör av er om ni har intresse. 

Det gäller den snabbt växande seglaren DF65 (Dragon Force 65).  

Länk http://dragonforce65.se/ , för att komma till DF-seglarnas hemsida.                

Denna radiostyrda segelbåt är riktigt lätt att lära sig att segla. Den är heller inte så väldigt dyr 

att köpa. 

  Finns det tillräckligt intresse kan vi tänka oss att ordna vinteraktivitet även för detta. 

Vi tänker oss kanske att kunna göra ett samlat inköp för att kunna dra nytta av vid 

prisförhandling. 

  Därefter hjälps vi åt några kvällar/tillfällen med att plocka samman båtarna, som kommer 

med färdiga skrov och alla tillbehör i en och samma låda. Vi skruvar lite och sätter samman 

mast och segel. Inga större bekymmer. Även radiosändare och mottagare finns med i 

bygglådan.  

Allt klart för att kunna sätta samman en segelbar båt. 

  

 

 

 

Hoppas vi ses på de aktiviteter som är annonserade i detta nummer av Piren. Trevlig 

fortsättning på hösten önskar Inger och Carina.     

 

 

 

 

http://dragonforce65.se/

