PIREN NR 85
Innehåller kallelse och dagordning till höstmöte måndag 12 november kl 19.00 i
klubbhuset.

Ordföranden har ordet
En ovanligt kall vår med sen vårutrustning följdes i år av ett fantastiskt sommarväder
som förhoppningsvis har inneburit många sköna båtdagar för de flesta av oss.
Trots det känner i alla fall jag ett visst vemod när hösten kommer. För min hustru och
mig känns det extra tomt eftersom vi efter sommaren sålt vår H-båt och letar för fullt
efter ny lämplig båt. Vi har en stark tro att vi på nytt hinner bli seglande båtägare igen
till nästa sommar.
Under sommaren har vi fått ovanligt många nya medlemmar. De nya medlemmarna har
även fått ett informationspaket för att så snabbt som möjligt komma in i gänget och våra
rutiner. Härligt med fler medlemmar i föreningen!
Några bra sätt för att hålla sig uppdaterad för både nya medlemmar och övriga är att:
-besöka vår hemsida ssvat.se. Vi jobbar på att vara mer aktiva på hemsidan.
-kolla länkarna på vår hemsida som ger ytterligare information
-läsa Piren som distribueras 3 gånger/år
-besöka vårt klubbhus vid Höstmötet i november och Årsmötet i mars (kallelser i Piren)
-deltaga vid diverse vinteraktiviteter som ska framgå av Pirens innehåll
Sommarens jollekurs som även i år hållits under för- och sensommaren med totalt ett
tiotal träffar, har kunnat genomföras på ett uppskattat sätt med idéella arbetsinsatser i
form av frivilliga instruktörer, föräldrar och arbetspliktiga. För ändamålet har vi i
klubben ett antal optimistjollar och nytt för i år även en äldre Trissjolle.
Vi har inte haft resurser för så många barn och vad som kan bli möjligt nästa år ska
diskuteras med berörda under vintern.
Arbetsplikten som ingår i medlemskapet har till stor del fungerat mycket bra i år.
Gruppledarna har varit aktiva och en del förbättringar har föreslagits. Några
medlemmar (ett fåtal) har tyvärr missat deltagandet och får därför en extra
engångsavgift.
Även i år har det kappseglats! Vi är inte så jättemånga på våra måndagsseglingar men vi
har kul tillsammans och det finns plats för fler. Av egen erfarenhet vet jag att ett bra sätt
att som ny medlem få kontakter i ett segelsällskap är att delta vid klubbseglingar. Jag
tror även att man utvecklas som seglare.
Vid vår regatta Kungakannan i juni, var det faktiskt lite fler deltagare än tidigare och vi
hade ett antal båtar från både Motala och Karlsborg.
Från SSV är det även några besättningar som representerat vid övriga kappseglingar i
Vättern, med hedrande placeringar.
Jag ser fram emot Höstmötet i vårt klubbhus måndag 12/11 där alla medlemmar är
välkomna, då vi utöver ett antal årligen återkommande ämnen, får möjlighet att:
-diskutera trevliga vinteraktiviteter. Förslag är välkomna under mötet!
-få presentation om ett eventuellt möjligt nytt elektroniskt nyckelsystem
-höra vad som händer i samrådet mellan båtklubbarna, Vadstena Kommun och Statens
Fastighetsverk
-avsluta med en fikastund
Karl-Gustav Jönsson
Ordförande i Segelsällskapet Vättern

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 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 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 300 kr. 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 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/

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 Svingen 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 ombordvarande 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 på
detta arbete. Vi fick också mycket god hjälp med lokal, för dessa arbetstillfällen, då
Gunnar Wall 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.
Till Länk till föräldragruppens facebooksida:
https://www.facebook.com/groups/1728028390830806/photos/y
För SSV, Kenneth Ragneby

Kappseglingar 2018
SSV har i år ordnat 4 st vårseglingar, regatta lördagen den 16 juni, 4 st höstseglingar och
Snesken. Deltagarantalet har ökat något jämfört med förra året och vi har haft 8 båtar med vid
olika seglingar. Vi har återupptagit traditionen med fika i klubbhuset efter kvällsseglingarna.
Tack klubbmästeriet för den insatsen. Särskilt vårens seglingar gynnades av fint väder.
Den första vårseglingen hade vi bjudit in till introduktionssegling där vi mer erfarna seglare
skulle kunna bistå i andras båtar. Denna tanke nappade ingen på så vi får tänka om i detta.
Möjligen kan vi räkna in Göran Tunemar som tillkom i år med Christer Janzén som coach,
kul!
Ingela har för det mesta hållit i start och tidtagning, vi bugar. Om Ingela har haft förhinder så
har vi hållit reda på tiderna själva med hjälp av fröken ur.
Regattan samlade 15 deltagare, det är mycket bättre än förra året då vi bara var 6 båtar. Vi tror
att vi hittade rätt med arrangemanget att minska till endast att segla på lördagen om
Kungakannan. Man får förstå att folk har mycket för sig och bråttom hem för andra
arrangemang och inte tid att delta i middag med prisutdelning. Efteråt har jag hört att, hade
man bara förstått att middagen serverades så snabbt inpå seglingen, så hade man stannat för
det. Middagen blev lyckad med portionerad kallskuren mat. Vi skulle kunna ordna jaktstart
nästa år så att båtarna kommer in mer samlat. Det skulle ytterligare minska tid från målgång
till regattamiddag och också bli mer rättvist.
Resultaten finns publicerade på hemsidan men vinnarna i respektive segling var:
Segling

Antal båtar

Vinnare

Vår 1 Vickepokalen
Vår 2 Teknova Cup 1
Vår 3 Teknova Cup 2
Vår 3 Teknova Cup 3
Regatta

5
6
5
5
15

Höst 1 Lindhovs vpr
Höst 2 Lindhovs vpr
Höst 3 Lindhovs vpr
Höst 4 Lindhovs vpr
Snesken

5
4
4
6
4

Bossanova Bo Roxberg
Babysitter Gunnar Wall
Bossanova Bo Roxberg
Babysitter Gunnar Wall
Taleroh, Kent Persson Hjo
SS
Pygmalion Kalle Jönsson
Babysitter Gunnar Wall
Bossanova Bo Roxberg
Babysitter Gunnar Wall
Bossanova Bo Roxberg

Vandringspriserna för årets seglingar erövras av:
Vickepokalen
Bo Roxberg
Teknova Cup
Gunnar Wall
Lindhofs Vpr
Gunnar Wall
Snesken
Bo Roxberg
Flitpriset
Conny Andersson/Sven Inge Larsson
SSV-båtar var också representerade med 4 båtar i Vättern kors och Tvärs, 2 båtar i Ludvig
Ohlins Minnespokal och 2 båtar i Rökna Runt. Sven Inge och Conny var med i samtliga och
Sven-Erik Andersson deltog med sin nyanskaffade X332 i de två senare seglingarna. SSV:s
flagga vajar stolt.
//Bo Roxberg Sammankallande Kappseglingsnämnden

Inför Höstmötet:
Under kommande Höstmöte den 12:e november skall vi ha omröstning om SSV:s
reviderade stadgar. Förbered er gärna genom att läsa förslaget som ligger utlagt på vår
hemsida. Se bifogad länk!
http://ssvat.se/wp/

Höstmöte 2018
Kallelse till höstmöte måndagen den 12:e november kl. 19.00 i Klubbhuset
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Mötets utlysande
5. Val av en justeringsman att jämte ordf. justera dagens protokoll
6. Rapport från kappseglingssektionen samt prisutdelning för årets
klubbkappseglingar.
7. Medlemsfrågor
8. Första röstning om SSV:s omarbetade stadgar.
9. Förslag till mottagare av det Lucknerska priset
10. Vinteraktiviteter
11. Ekonomisk rapport, Jonas Carlsson.
12. Rapport från representanterna i hamnrådet.
13. Arbetsplikten och skötsel av SSV:s anläggningar och båtar.
14.Hemsidan
15. Juniorverksamheten 2018
16. Information om och synpunkter kring eventuellt införande av nytt låssystem.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Som tidigare meddelats har vår skrift om SSV-s historia som görs tillsammans med
Gamla Vadstena skjutits upp ett år pga att en annan skrift legat i pipeline en längre tid
men nu är klar. Så vi har bra tid på oss att skriva ner minnen. I det text som redan finns,
kan man läsa följande taget ur ett gammalt protokoll.
Beträffande säsongens seglingar må i öfrigt nämnas att sam -och kappseglingen till Önbo
öar var synnerligen angenäm. Vid ankomsten på lördagskvällen anordnades en utmärkt
glad samvaro från hvilken dock ett flertal, hufvudsakligen de yngre afdunstade för att
deltaga i en af medlemmarna från CSS anordnad gökotta. CSS torde äfven vid detta
tillfälle genom sina representanter vunnit en lysande framgång, i det de fagraste bland
CSS-arna af det täcka könet, synas hafva visat den ömmaste sympati för SSV-s färger
alltsedan morgonen. På söndagsförmiddagen anlände per motorbåt ett antal SSV-are till
platsen och dagen blef glad. Regatta o allmänna kappseglingen aflöpte under i alla
afseenden gynnsamma omständigheter, god vind, på söndagen t.o.m. något hård, hvarför
sniporna ej kunde deltaga i täflingen.
Ha en skön höst och vinter önskar Inger och Carina

