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P I R E N  Nr 90 
April 2020 

 

 

    
 

 

OBS   Läs noga informationen under sommarplats för båtkärror. 
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Ordföranden har ordet, april 2020 

 

Då har vi ännu en båtsäsong att se fram emot.  

Statens Fastighetsverks arbete i vallgraven och med renovering av kajer har fullföljts och avslutats. 

Vi kan därför nu återigen sjösätta båtar med vår egen fasta kran dock med den vanliga 

viktbegränsningen vilket framgår av information för sjösättning på annan plats i detta nummer av 

Piren.. 

 

Att världen skulle drabbas av ett Coronavirus har rört till det för oss alla men på något vis ska vi 

förhoppningsvis klara oss igenom det hela. 

I SSV tar vi så klart Corona-pandemin på största allvar och vi har som så många andra klubbar valt 

att löpande följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska 

Seglarförbundet. 

Högt prioriterat för oss trots nuvarande speciella omständigheter är att:  

-vårutrustning ska kunna ske på båtplanen.  

-båtar ska sjösättas.  

-bron ska öppnas vid sjösättning.  

-tomma vagnar och kärror ska kunna flyttas till sommarförvaring på ett smidigt sätt.  

-vi ska ha fortsatt bra kontroll på vår ekonomi.  

-informationen inom föreningen ska fungera bra. 

 

Ska vi lyckas med detta är det extra viktigt att alla medlemmar sätter sig in i våra ”vanliga” rutiner 

som exempelvis:  

-regler för båtplanen och hantering av kärror och vagnar.  

-instruktioner för båt-lyft.  

-den årliga arbetsplikten i de olika grupperna och planerad städdag.  

Information om årets arbetsplikt finns i detta nummer av Piren. Piren läggs även upp på vår hemsida 

som en länk. Den som inte utför arbetsplikten faktureras avgift. 

  

Det är bara april än så länge och rekommendationerna kan säkert komma att förändras ytterligare men 

i vår styrelse har vi börjat se över en del åtgärder.  

Vi har beslutat att inte genomföra Jollekursen för våra barn och ungdomar under försommaren i 

maj/juni, men vi hoppas kunna genomföra omgång två under sensommaren i aug/sept.  

Vi vill genomföra våra kappseglingar men det kan förmodligen vara nödvändigt med en del 

begränsningar och ändrade rutiner. Löpande samråd sker med Kappseglingssektionen. 

 

Även om livet är extra rörigt för oss alla nu så får vi förhoppningsvis en båtsäsong som ”nästan” är 

som vanligt. 

 

Vi ses vi framöver! 

 

 

Karl-Gustav Jönsson 

Ordförande i Segelsällskapet Vättern 
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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 Almqvist/Hjerth 0143-100 53. 

Lån av optimistjolle.  Juniorsektionen eller styrelsen. 

Båtplanen, båtars placering  Arne Blomberg  070-578 18 36. 

Mastboden Jens Söderlund  070-529 71 09. 

Nya medlemmar kontaktarsekreteraren,  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  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 Kenneth Ragneby, gärna med ett mail 

till  kragneby@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/ 
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Sjösättning, våren 2020 i Vadstena 

Nu har förra årets låga vattenstånd, 88,12möh höjts markant till mera normala 88,52möh, vilket gör 

läget mycket bra för att kunna använda vår egen båtkran vid sjösättning i år 2020. 

Den som önskar sjösättning med vår egen båtkran, på annan tid, kontaktar någon av de kranansvariga 

i SSV.  

Följande planerade dagar och tider gäller för våren 2020:  

 

25 april, lördag 

2 maj, lördag 

16, maj, lördag 

23 maj, lördag 

6 juni, lördag 

 

Bron öppnas strax före kl.9:00 lyftdagar, och är öppen under lyfttiden, om möjligt. 

 

A. Sjösättningar kommer att göras kl.9.00–12.00 (längre vid behov) dessa lördagar,  

och  

 båtägaren måste ha en medhjälpare med vid lyft.  

 Alla måste vara i god tid för att få ett så bra lyftförlopp som möjligt.  

  

B. Båtägaren skall se till att vagnen blir uppallad i rätt höjd för traktorn, vid    

    avställning på ”sommarplatsen”.  

 

C. Listor finns som vanligt att teckna sig på, vid SSV’s klubbhus. Inga tidsangivelser   

    gäller.  

 Endast ordningsföljden på lista eller kranförarens anvisningar gäller.  

 De som önskar hjälp med traktor vid sjösättning, kontaktar som vanligt VBFK.  

 

D.  Kostnader (se anslagstavla vid SSV’s klubbhus, Piren, eller båtkranen) är desamma som 

tidigare år, och betalas till SSV’s kranansvarig på plats, och VBFK’s, traktorförare. Alltså 

samma förfarande som vid vanlig sjösättning.  

 Tag med jämna pengar för betalning. 

 

E.  Alla båtar måste vara försäkrade. 

 Båtkranen lyfter totalt 8 ton (inkl. lyftoket).   

 

Sommarplats för båtkärror 

Sommarförvaring av båtkärror sker på plats som för dagen kranansvarig anvisar. Det åligger båtägare 

att ta reda på var båtvagnen ska stå efter sjösättning av båten, och att hänvisa traktorföraren platsen. 

Om detta ej sker kommer båtägare själv få tillse att kärran hamnar på rätt plats. Ansvariga för 

uppställningsplan ombesörjer att båtkärrorna finns tillgängliga till upptagningen i höst.  

 

Båtägaren skall se till att vagnen/draget blir uppallad i rätt höjd för traktorn, vid avställning på  

”sommarplatsen” efter sjösättning.  

SSV kan för tillfället endast ta emot de vagnar som har sin vinterplats på SSV:s båtplan. 

Kontakta Arne om det finns andra önskemål. 

 

Övrigt: 

Uppmärkning av båtplatser på båtplanen är ett påbörjat arbete som vi tror kommer att underlätta 

hanteringen av vagnar i framtiden. Arbetet är påbörjat. 
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Seglingsprogram sommaren 2020  

 

V22 25-maj Måndag kl. 18.30 1:a vårsseglingen  

1:a delseglingen Teknova Cup; SRS 

 

V23 1-juni Måndag kl. 18.30 2:a vårseglingen 

2:a delseglingen Teknova Cup; SRS 

 

V24 8-juni Måndag kl. 18:30   3:e vårseglingen 

3:e delseglingen Teknova Cup ; SRS 

 

V24 13-juni Lördag kl. 10:00 SSV Regatta; Kungakannan, Sjunnessons vpr 

till ev.  entypssklass 

V25 15-juni Måndag kl. 18:30 4:e vårseglingen. Introduktionssegling. 

Vickepokalen till bästa nybörjarbåt  (deltog inte i 2019-års kappseglingar), om inte bästa båt 

 

V26 22-juni Måndag kl. 18:30 5:e vårseglingen  

4:e delseglingen Teknova Cup 

 

Semester 

  

V33 10-aug Måndag kl. 18.30 1:a höstseglingen 

1:a delseglingen R Lindhofs vpr 

 

V34 17-aug Måndag kl. 18.30 2:a höstseglingen 

2:a delseglingen R Lindhofs vpr  

 

V35 24-aug Måndag kl. 18.30 3:e höstseglingen 

3:e:delseglingen R Lindhofs vpr 

 

V36 31-aug Måndag kl. 18.30   4:e höstseglingen 

4:de delseglingen R Lindhofs vpr (solen går ner kl 20:02) 

 

V37        7-sept   Måndag    kl 18:30 Reservdag (solen går ner kl 19:42) 

V37      12-sept   Lördag      kl 13:00 Snesken 

V38      14-sept   Måndag    kl 18:00 obs! Reservdag  (solen går ner kl 19:23) 

 

Totalpris för vårseglingarna Teknova Cup 

Totalpris för höstseglingarna R Lindhofs vpr SRS 

Bolles vpr till årets nybörjare 

                 

Flitpris  totalt deltagande   Ulf Lindes Flitpris (Gammal Vadstenabos vpr) 

Vår och Höst exkl. introduktionsseglingen 

 

Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. 

Startavgift 50 kr/båt 

 

OBS! Ingen start vid vindar fr.o.m 12 m/s och däröver. 

 

 

Väl mött i sommar om än på avstånd önskar Carina och Inger 
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Arbetsplikt 

 
Arbetsgrupp, Juniorsektion  

Uppgifter: 

• Medverka vid seglarskolan angiven vecka torsdagar, kl.17:30-ca 20.00. 

• Upprätta deltagar-förteckning och underlag för kommunala bidrag. 

• Vårens genomgång av Optimistjollar. 

• Höstens avrustning av Optimistjollar. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Namn Förnamn Tel Sektion 2020 Vecka 

Düring Anncarin 070-496 09 49 juniorsektion v34 

Edholm Fredrik 073-618 12 90 juniorsektion v34 Gruppledare 

Lagerheim Martin 070-655 63 60 juniorsektion v35 

Ragneby Malin 070-739 92 90 juniorsektion v35 

Dahlström Christian 073-326 14 40 juniorsektion v36 

Edholm Anders 070-567 21 69 juniorsektion v37 

Björn-Nyström  Per 070-339 03 57 juniorsektion v38 

 

Den som inte kan medverka det aktuella datum hen fått, byter själv med någon annan i listan. 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Holmertz Stefan 070-977 12 22 

Jönsson Karl-Gustav 073-721 66 77 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i form 

av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av gruppledaren till styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 

 

 

Arbetsgrupp, Jollevård  

Uppgifter: 

• Vid behov sköta underhållet på klubbens optimister och trissjolle. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Namn Förnamn Tel Sektion 2020 Vecka 

Hovnert Mattias 070-721 00 25 jollevård  

Karlsson Ulf 073-390 43 72 jollevård grp ledare 

Larsson Roger 073-533 44 80 jollevård  

   

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Samuelsson Leif 070-399 84 72 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i form 

av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av gruppledaren till styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
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Arbetsplikt 

 
 

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 2019 Vecka 

Andersson Lars-Erik 070-539 13 35 gräsklippning v20  

Bylin Per 0143-310 13 gräsklippning v21 

Jansén Henrik 0141- 23 11 31 gräsklippning v22 

Eke-Göransson Claes 070-593 13 20 gräsklippning v23 

Andersson Ulrik 073-022 02 43 gräsklippning v24 

Åhnborg P-O 076-305 58 32 gräsklippning v25 

Ekdahl Johan 073-742 28 28 gräsklippning v26 

Tunemar Göran 070-266 73 69 gräsklippning v27 

Karlsson_Gripenborst Martin 072-363 75 44 gräsklippning v28 

Särnehed Fredrik 070-891 75 90 gräsklippning v29 

Harder Henrik 070-572 87 79 gräsklippning v30 

Harder Ola 076-318-97-69 gräsklippning v31 

Rehn Joachim 073-550 09 14 gräsklippning v32 

Söderlund Linus 073-855 82 83 gräsklippning v33 

Jivegård Alf 073-422 23 93 gräsklippning grp ledare 

Åkesson Lars-Inge 073-696 07 77 gräsklippning grp ledare  

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Olovson Per 070-399 84 72 

 

Arbetsplikten gäller för alla medlemmar som nyttjar Segelsällskapet Vätterns faciliteter bl.a. i form 

av nycklar, bryggor, mastbod, båtplan m.m. Signerad lista lämnas av gruppledaren till styrelsen.  
Vid ej utförd arbetsplikt utgår en avgift om 300:- / år. 
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Arbetsplikt  

  
 

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: 

Söderlund Jens 0705-297109 mastbod grp ledare 

Nilsson Mattias 070-654 45 80 mastbod 

  

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hallin Göran 0730750502 

 

 

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 070-5541517 klubbhus  

Bengtsson Hans 070-550 03 53 klubbhus  

Karlsson Bengt 070-652 77 66 klubbhus  

Larsson Sven-Inge 070-130 58 86 klubbhus  

Lindholm Bobbo 070-513 36 63 klubbhus  

Linder Håkan 072-322 38 26 klubbhus grp ledare 

Antalet medlemmar bör anpassas efter årets verksamhet 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55  

 

 

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. 
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Arbetsplikt  

 
 

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 

Persson Olle 070-535 65 56 båtplan 

Ingelström Anders 070-673 32 41 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 070-523 15 72 mastkran Gruppledare 

Tibblin Mattias 070-826 39 17 mastkran  

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 

 

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.  
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Arbetsplikt  

 
 

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  grp ledare 

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 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Wall Gunnar 070-656 00 74 följebåtar  

Ahlberg Göran 073-158 71 79 följebåtar  

Linder Hans 070-459 15 44 följebåtar  

Dahlström Kent 073-334 53 19 följebåtar grp ledare 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Holmertz Stefan 070-977 12 22 

 

 

Arbetsplikt 

Arbetsgrupp, Hemsida 

Uppgifter: 

• Utbildning av rapportansvariga. 

• Innehållskontroll och uppdatering 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Blom Stefan 070-658 33 53 Hemsida  

  

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Jönsson Karl-Gustav 073-721 66 77 

Olovson Per 070-399 84 72 

 

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.  
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Arbetsplikt  

 
 

Arbetsgrupp, Kappseglingssektion  

 

Uppgifter:  

• Enligt Körplan för Kappseglingssektionen  

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Andersson Lars-Erik, B 070-563 56 48 kappsegling  

Jansén Christer 070-523 36 33 kappsegling  

Olovson Ingela 076-767 63 63 kappsegling  

Roxberg Bo 072-702 79 62 kappsegling Gruppledare 

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Roxberg Jan-Åke 070-637 52 24 

 

Arbetsplikt 

Arbetsgrupp, Kranlyft  

Uppgifter: 

• Upprätta schema lyftdagar 

• Lyft 

• Service och underhåll, på kran. 

• Bokning av årlig besiktning av kran 

• Underhålla lyftinstruktioner 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

Edholm Lars-Olof 073-985 72 77 båtkran  

Fång Lennart 073-600 20 69 båtkran  

Gustafsson Östen 070-394 04 77 båtkran  

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 båtkran grp ledare 

Blomberg Arne 070-578 18 36 båtkran  

Ragneby Kenneth 070-288 35 81 båtkran   

 

Kontaktperson/-er i styrelsen: 

Hjerth Gunnar 070-680 07 55 

 

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. 

 

 

Klubbmästeri  

Almqvist/Hjerth Inger 0143-10053 klubbmästeri 

 


