Wikingnytt
NR 2 • 2017

WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP WIKINGARNAS MEDLEMSTIDNING

ÅRGÅNG 27

THE TALL SHIP RACE
LÄS OM UNGDOMMARNA SOM SEGLADE THE TALL SHIP RACE 2017
– ETT MINNE FÖR LIVET. SID 14.

WWW.WIKINGARNA.COM

❯

KLUBBKLÄDER

WSSW:S PROFILARTIKLAR

Westerviks Segelsällskap Wikingarna har tagit fram ett antal profilartiklar för klubben. Det rör sig
om kläder såsom jackor och tröjor med broderade emblem, vimplar, klisterdekaler mm.
Profilkläder

Det finns en rad olika tröjor och jackor att
beställa såsom vindjackor, collegetröjor,
stickade tröjor, pikétröjor mm. Samtliga
finns i såväl dam- som herrstorlek och i
många olika färger. Det broderade klubbemblemet kan fås i två olika utföranden.
Dels ett med klubbens vimpel omgiven av
texten WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP
WIKINGARNA, dels med endast klubbvimpeln.
Provexemplar, katalog, priser och beställningslistor finns i klubblokalen. För
mera information ring Peter Salomonsson
tel: 070-433 87 92.

Vimplar

Varje medlem får en gratis vimpel att föra
i riggen eller på gösstaken. När den är utsliten ska den bytas ut mot en ny. Också
den ges ut gratis. Vimplar kan därutöver
köpas för 35 kr styck.

Klisterdekaler

Båtar med hemmahamn i klubbhamnen på
Notholmen ska vara märkta med antingen
klubbvimpel eller klisterdekal, helst både
och. Den första klisterdekalen per båt erhålls gratis. Därefter finns de att köpa.

Klubbnålar och kavajemblem

Det finns också några klubbnålar och kavajemblem för 40 kr.
Kontakta:
sekreterare@wikingarna.com
eller tel: 073-805 61 47
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Ordförande har ordet...
segelklubbarna i Västervik
JSM i segling.
Det var ett jättearrangemang som
roddes i land med
den äran tack vare
att ett stort antal
medlemmar
ställde upp och hjälpte till. Arrangemanget
gav goodwill åt klubbarna och inspiration
till våra jolleseglare som åren efter skördade framgångar på kappseglingsbanor
runt hela Sverige.
I somras fick styrelsen en förfrågan om
vi ville arrangera JSM sommaren 2018. Vi
tog oss an frågan med en positiv inställning
och kontaktade segelklubbarna i Uppsala
som stod för årets arrangemang. De kunde
meddela att tävlingen omfattar 10 båttyper
och totalt 300 tävlande båtar på 7 banområden. Man använde sig av 100 funktionärer och 5 klubbar stod för arrangemanget.
Viss tvekan infann sig hos styrelsen och
medan vi funderade åtog sig KSSS arrangemanget.
Visst vore det kul att arrangera JSM och
vi kommer säkert att få frågan igen. Kanske borde vi börja med att arrangera ett
något mindre SM som ett steg på vägen.
Men även ett sådant kräver funktionärer
och vi kan tyvärr konstatera att vi i Västervik lider stor brist på licensierade funktionärer som kan fungera som t ex
tävlingsledare.
Styrelsens förhoppning är att det finns
medlemmar som är intresserade av att gå
utbildning till exempelvis tävlingsledare
1996
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Westerviks Segelsällskap Wikingarnas medlemstidning, utkommer två gånger om året.
ADRESS:
Notholmsv. 8, 593 38 Västervik
BANKGIRO: 810-0901

TEL: 0490-10114

ÅRGÅNG: 27 nummer 2-2017

ANSVARIG UTGIVARE:
Westerviks Segelsällskap Wikingarna

eller domare. Om så är fallet är man välkommen att hör av sig till styrelsen. Klubben står givetvis för alla kostnader som är
förknippade med utbildningen.
Ett skäl till att vi fick förfrågan om JSM
är naturligtvis att vi för närvarande har en
omfattande och mycket framgångsrik ungdomsverksamhet. Och anledningen till att
vi har det är att ett antal personer lägger ned
ett fantastiskt och ideellt arbete för klubben.” Tjalle” har räknat ut att ungdomssektionens personal har lagt ned runt 3800
timmar på verksamheten i år. Nästan 2½
årsarbetstid alltså!
Men inte heller här tackar man nej till
förstärkning. Så Du som kan tänka Dej att
hjälpa till att utbilda ungdomarna, klubbens
framtid, välkomnas att kontakta Tjalle.
När vi är inne på ämnet ideellt arbete
och vad det betyder för klubben måste man
också nämna dem som på ett förtjänstfullt
sätt sköter gästhamnsverksamheten. Även
det ett trevligt, men tidskrävande arbete,
som har stor betydelse för klubbens ekonomi. Dessutom bidrar våra gäster till att
skapa liv och rörelse på Notholmen under
semesterperioden, vilket är positivt på
många sätt. En särskild eloge till Bengt och
Solvi Andreasson som organiserar den
verksamheten på ett bra sätt och också utvecklat väl fungerande IT-stöd för gästhamnen.
När detta skrives återstår några veckor
till höstmötet. En av de viktigaste frågorna
som kommer att behandlas där gäller renovering och ombyggnad av toalett- och duschdelen av klubbhuset. Den nuvarande
dispositionen av utrymmena är inte ändamålsenlig och ett par förslag till ombygg-

nation har tagits fram och kommer att presenteras på mötet. Förhoppningsvis har vi
då också en kostnadskalkyl så att beslut
kan fattas.
Vi kommer också att lägga fram ett nytt
förslag till båtplatsavtal som vi hoppas att
mötet kan acceptera.
När Du läser detta står båtarna på land
och det finns tid att planera och även förkovra sig inför nästa säsong. Till exempel
genom att delta i någon av de kurser klubben arrangerar under vintern. Efter nyår
startar utbildning för förarbevis, ännu en
omgång av kappseglingsregelkursen (ny
utgåva av KSR har kommit i år). Under
hösten kommer vi även att anordna ytterligare en utbildning i handhavandet av hjärtstartaren. Den senare rekommenderas även
för dem som deltog i det förra utbildningstillfället. Repetition är kunskapens moder!
Avslutningsvisvis vill jag önska alla
Wikingar en God Jul och ett Gott Nytt År!
OLLE SVERNELL
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Höstmöte med många
engagerande frågor

TEXT MONAÅKERMAN

I höstrusk med nordvästlig kuling och vågor från Gamlebyviken som piskade och slog
över strandskoningen samlades 41 medlemmar för att diskutera och besluta i viktiga frågor för Wikingarna.

Ordförande Olle Svernell inledde med att
summera att Wikingarna haft en fantastisk sommar och verksamhet och pekade
särskilt på ungdoms- och vuxenseglarskolan. Olle rapporterade vidare att sällskapets ekonomi är god.
Efter att de formella punkterna kring
röstlängd, dagordning, justeringsmän och
årsmötesprotokollet klarats av var det dags
för ordföranden i de olika sektionerna att
presentera sina förslag till verksamhetsplaner för 2018.

Seglingssektionen
Axel Schäring inledde med att meddela att
sektionen kommer att klara verksamheten
2018 med de medel som ligger som överskott i sektionens budget innevarande år.
Han presenterade en nyhet 2018 som innebär att bojar och märken kommer att ligga
kvar efter ett par onsdagsseglingar för att
ge tillfälle att prova på att segla bana utan
tidtagning torsdagen därpå. Datum och former för Lilla Wiking Race diskuterades
och mötet beslutade att seglingen ska
återgå till den traditionsenliga formen och
4

ska seglas på lördagen. Seglingsprogrammet hitta du på annan plats i detta nummer
av Wikingnytt.

Ungdomssektionen
Mikael Albinsson presenterade förslaget
till verksamhetsplan och informerade om
att inför 2018 fortsätter den gemensamma
satsningen tillsammans med VSS. Vill du
lsa mera hittar du information på vår hemsida under Sektioner/Ungdomssektionen.
Vuxenseglarskolans framgångar har resulterar i att under 2017 h ar tre vuxenelever skaffat kölbåt och nu står i kö för att få
bryggplats. Vuxenseglarskolan 2018startar
i mitten på april på tisdagar, med teori och
de beger sig ut på vattnet i början på maj.
Eftersom vi nu har tillgång till 2st C55
samt 2st 606 kan 12 elever delta per tillfälle. Planeringen är att köra tisdagar, onsdagar samt torsdagar, d.v.s. 36 elever i
veckan. Men det behövs flera instruktörer.
Varvssektionen
Varvssektionens verksamhetsplan presenterades av Håkan Lerman. Utöver den or-

dinarie verksamheten planerar sektionen
att måla den stora lyftkranen, förbättra elinstallationen i Latrinan, lägga i en boj vid
Seglarskolans platser och utöka antalet
båtplatser genom att lägga i 3-4 bojar mot
Hamnfjärden.

Fastighetssektionen
I fastighetssektionens förslag till verksamhetsplan, som presenterades av Thomas
Thorngren, ligger förutom ordinarie verksamhet en åtgärdsplan och åtgärder för problemet med takläckage i mastskjul under
altanen samt eventuell ombyggnad och renovering av WSSW klubbhus på Notholmen, se mera nedan.

Informationssektionen
Hemsidan är den viktigaste och snabbaste
budbäraren för information och nyheter rörande WSSW. Ambitionen är att hålla sidan
levande med snabba och kontinuerliga
uppdateringar. Korta referat från styrelsemötena direkt i anslutning till mötena har
just införts på prov.
Ett arbete med att fotografera av klub-

bens fotoarkiv har inletts och kommer att pågå
under 2018. Syftet är att göra hela fotoarkivet
digitalt och därmed öka tillgängligheten till
klubbens bildskatt samtidigt som originalen
kan förvaras säkert.
Wikingarnas IT- och dokumentsäkerhet behöver ses över och förstärkas. Bengt Andreasson presenterade det projekt som just startat
upp. Mer information kommer på årsmötet.

Utbildningsprogram
Förslaget till utbildningsprogram presenterades av Peter Salomonsson, se annan plats i
detta nummer av Wikingnytt. Peter påtalade
särskilt behovet av utbildade funktionärer och
instruktörer.

Ekonomisektionen
Kassören Lars Gigård, redovisade förslag till
budget för 2018. I förslaget ingår en avsättning av medel för kommande renoveringar
och/eller byggnationer.
Det hade inkommit tre motioner till mötet:

• Motion om förtydligande av utnyttjande av
källarlokalen på Notholmen.
Styrelsen fattade i september beslut om att källarlokalen ska användas för renovering av
tvåkronorna under vintern. Arbetet kommer
att ske under onsdagar fram till årsskiftet.
Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att
lokalen ska kunna bokas och nyttjas av medlemmar men med undantag för tisdag till torsdag. Ett enkelt bokningsschema sätts upp i
källaren.

• Motion om reducerad avgift vid dubbelanslutning till annan klubb som är medlem i
Svenska Seglarförbundet samt om ommärkning av livbojar.
Mötet beslutade, så som styrelsen föreslog, att
avslå motionen med motiveringen att vi har ett
ingående samarbete med WSS samt att man
måste vara fullvärdig medlem för att få tillgång till lokaler, bryggplatser mm samt att vi
har möjligheten att vara stödjande medlem
med reducerad avgift. Livbojarna är skänkta
av Västerviks kommun och kommer också att
ersättas av kommunen vid behov.

• Motion om inventering m.m. i mastskjul
samt om förändrade avgifter för plats i
mastskjul.
Styrelsen har beslutat att en inventering bör
göras i vår när alla mastat på. Mötet beslutade att avgiften för mast i mastskjul höjs till
200 kr samt förändras så att dubbel avgift tas
ut för de master som upptar hela utrymmet
på en hylla.

Medlemsavgifter för 2016
De avgifter som tas ut av våra medlemmar
fastställs av höstmötet. Så gjordes också i år.
Utöver förändringen av avgift för plats i mastskjul enligt ovan är avgifterna för 2018 oförändrade jämfört med 2017.

Om- och tillbyggnationer
Mötet diskuterade utifrån tre framtagna förslag/idéskisser. Två av förslagen innebär ombyggnad av utrymmen för toaletter, duschar
och bastu medan det tredje omfattar en tillbyggnad av klubbhuset i förlängningen mot
öster. Mötets beslut blev att en arbetsgrupp/
kommitté ska tillsättas samt att akuta renoveringsbehov ska prioriteras.

Miljöavtal
Ett första förslag presenterades vid årsmötet
i våras. Då beslutades att ett nytt förslag
skulle tas fram till höstmötet vilket förtjänstfullt gjorts och presenterades av Axel
Schäring. Syftet är att reglera medlemmarnas ansvar för att säkerställa att WSSW
verksamhet kan fortgå även för kommande
generationer och i varje handling agera
miljö- och klimatsmart. Det handlar bland
annat om kvarblivet material och båtar samt
vilka färger som används. Tanken är att avtalet ska skrivas under av samtliga medlemmar. Mötet tyckte förslaget var bra och det
läggs fram för beslut vid kommande årsmöte. Förslaget hittar du på hemsidan.

Pompepokalen
Mötet avslutades med utdelning av Pompepokalen till Wikingarnas duktigaste seglare
under året. Den tilldelades Bo Hoffsten för
framgångar både på klubbnivå och utanför de
egna hemmavattnen.

SEGLINGSPROGRAM
2018
Onsdagscup
16 maj
30 maj
13 juni
15 augusti
22 augusti
30 augusti

Provapå bana-torsdag
17 maj
14 juni

Prova på kölbåt/
Västervik Outdoor

2 juni och ytterligare ett tillfälle.

Wiking Race
8 juni - 9 juni.

Lilla Wiking Race
9 juni.

Eskadersegling
Försommar.

Visbyseglingen

10 augusti - 12 augusti.

Tour de Småland
Ej klart.

Smålandscup
Ej klart.

SM 2.4

25 augusti - 26 augusti.

VM/KM 2018
1 september.
Wikingarnas mest prestigefyllda vandringspris gick i
år till Bo Hoffsten.

När klockan blivit 19.30 kunde ordförande
Olle Svernell tacka för visat intresse och avsluta mötet.

Byxelkroken

22 september - 23 september.
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Båtkapell & båtdynor
Omklädsel av möbler
Försäljning av möbeltyger
$OPYLN*UDQOXQGD9lVWHUYLN, tel: 070-7207611

Han har flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Hos oss får du hjälp snabbt, utan krångel. Vi vet hur det är.
Vi är själva båtägare. Därför ingår också sjöassistans. Och det
finns försäkring för både maskinskada och personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08–541 717 50.
Eller räkna ut din premie på www.svenskasjo.se
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Båtägarnas egen försäkring

Utbildning är en
betydande del i
dagens föreningsliv

Det behövs fler utbildade ledare i olika funktioner.
Exempelvis instruktörer, tränare, tävlingsledare, seglingsledare och domare.

KLUBBAFTON
PÅ NOTHOLMEN

Folkbåtsjubileum

Folkbåtsjubileum 22 nov.
Anders Olsen Sveriges Mr. Folkbåt.
Datum: 22 nov 2017

Säkerhet ombord

Brandsäkerhet – första hjälpen
– utrustning ombord.
Personal från räddningstjänsten.
Datum: Håll utkik på hemsidan

förarintyg, kustskepparintyg, seglarintyg samt lära sig
kappseglingsreglerna.
Utvecklingen gör att det behövs allt
mer kunskap på olika styrelseposter i och
med att ekonomin blir mer omfattande
med större krav på redovisning. Medlemsregistret blir också mer avancerat.
Viss utbildning kan vi arrangera själva
men annan utbildning får göras på distrikts eller nationell nivå.
Vi kommer att arrangera en kurs i
kappseglingsregler under ledning av Olle
Svernell. Vi har haft den kursen två ggr tidigare och den upplevs av deltagarna som
en mycket bra, lärorik och framförallt
mycket trevlig kurs.
Det blir också möjlighet att ta förarbevis i Wikingarnas regi. Ledare för kursen är Axel Schäring. Vi önskar att alla
medlemmar som har båt på Notholmen
har ett förarintyg. Dessutom får man rabatt på sin båtförsäkring med förarintyg.
För att vi skall kunna utbilda seglare
som Svenska Seglarförbundets certifierad
seglarskola måste vi ha utbildade instruktörer. Vi har under de senaste tre åren utbildat flera ungdomar som nu jobbar i
MÅNGA VILL OCKSÅ TA

seglarskolan. Säkert en av anledningarna
till att den har blivit så framgångsrik.
Utbildningen till de olika funktionerna
går i flera steg efter olika nivåer på arrangemangen. Grön är lokal nivå, blå är
distriktsnivå, röd är nationell nivå och
svart internationell nivå.
Våra klubbar i Västervik behöver fler
utbildade funktionärer på alla poster om
vi fortsättningsvis skall arrangera kappseglingar. Det är roligt att gå på dessa kurser, dessutom utvecklas man som seglare.
Anmäl ditt intresse snarast så du inte
missar någon kurs!!!
Det finns mer att läsa om detta på
www.ssf.se/utbildning

också en form
av utbildning. Programmet för kommande vinter ser ni i spalten bredvid.
Jag hoppas att fler vill delta i utbildning. Det höjer kvalitén på vår verksamhet samt stärker klubbkänslan.
Anmäl ditt intresse till:
segelsportvvik@gmail.com snarast!
Så att vi hinner att planera kurserna.
VÅRA KLUBBAFTNAR ÄR

Hjärtstartare

Första hjälpen – HLR. Olle Svernell.
Datum: Håll utkik på hemsidan

Nostalgiafton

Nostalgiafton med gamla filmer.
Esben Colfach och Ulf Andersson.
Datum: Håll utkik på hemsidan

För datum och tider se hemsidan
www.wikingarna.com

TEXT PETER SALOMONSSON
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ÅRETS SEGLINGAR 2017

VI SUMMERAR SEGLINGSÅRET

TEXT ULF ANDERSSON

När jag sitter här vid mitt tangentbord är det redan oktober,
Trixie skall upp i dagarna och
hösten är här.
att göra ett avbrott, ligga på morgonen och glo i taket,
veta att båtarna är på land täckta och klara
inför vinterstormarna. Vinterprojekten
kommer upp i tankarna – vad var det nu
jag skulle se över efter säsongen, alltid

finns det något och därmed är tankarna på
nästa säsong.
Hur har seglingssäsongen varit? Vädermässigt kan man med några ord beskriva
det; blåsigt och vindar med få undantag
från sydväst. Men värmen fanns där tack
vare sydvästens ljumma vindar.

DET ÄR FAKTISKT SKÖNT

SEGLINGSÅRET, VAR SKALL VI BÖRJA?
Jag tror vi tar det roligaste och positiva
först. På ungdomssidan har vi sett ett
klart lyft tillsammans med WSS där vi
har en antydan till ungdomar som vill lära

ONSDAGSCUPEN

Samma upplägg som förra säsongen men
med ett litet men försumbart tapp i antalet deltagare. De flesta av seglingarna gick
på Skeppsbrofjärden och men korvgrillning efter seglingarna. Det är just samvaron på altanen efter racet som är kittet
som håller ihop det gäng som tycker att
kappsegling är det roligaste som finns.
Glädjande var att våra ungdomar var med
och tävlade. Det är ju genom att kappsegla som man lär känna sig själv och
båten man seglar. Efter cupens avslut i
september har vi alltid en prisutdelning i
samband med korvgrillningen.
8

sig att kappsegla, det är glädjande. Även
på vuxenseglingen ser vi en positiv trend,
men samtliga klubbar över hela landet
brottas med vikande underlag på ungdomssidan och vi är inget undantag. Men
vi ser en ljusning för vi har båtar och duktiga funktionärer. Det är bara antalet deltagare som saknas. I framtiden ser vi en
positiv trend och det är ett måste för att
vi skall överleva som ett idrottssällskap
med inriktning på kappsegling.

Resultat Onsdagscupen 2017
(Totalt 30 båtar)

Vi får tacka seglingssektionen samt alla
som varit funktionärer korvgrillare och
alla andra intresserade för ett bra cupår.

SRS 1båtar över 2000 kg:
1. Per Larsson
BB10
2. Björn Olsson
Ballad
3. Håkan Sällberg
Omega 28

WSSW
WSSW
WSSW

SRS 2 Båtar under 2000 kg:
1. Bo Hoffsten
H båt
2. Olle Svernell
Folkbåt
3. Roger Thillson
606

WSSW
WSSW
WSSW
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ÅRETS SEGLINGAR 2017

VISBYSEGLINGEN

Vi som trodde att denna anrika segling var död och begraven
men aj vad vi bedrog oss!!
Den lever i allra högsta grad kanske inte antalet deltagande
båtar är vad arrangörerna önskar sex båtar blev det i år. Men
det är ett det arrangemanget med tävlingslekar och samvaron
i Visby som gör att seglingen är värd flera deltagande båtar.
Seglingen är enkel, start på fredagskvällen rakt över till Visby
med målgång som registreras individuellt. Omvänt söndag
morgon, mål vid Skansholmen. I år en blåsig tillbakasegling,
med stundtals kulingvindar vann gjorde Jan Källmark S 30.

Resultat Visbyseglingen
(Totalt 6 båtar)
1. Jan Källmark
2. Bosse Djerf
3. Arne Bernström

S30
Eloge 38
Crown 39

WSS
WSS
WSSW

WIKING RACE

Årets första regatta Wiking Race blev en flopp inte bara den dåliga anslutningen utan vinden vägrade infinna sig. Kort sagt en
segling som genomfördes i lätt vind trots detta var det några
tappra som vägrade att vika ner sig utan fullföljde seglingen.
En stilla undran varför det är så dåligt med deltagande båtar.
När vi drog igång Wiking Race var det ju på seglarnas önskan
att vi skulle arrangera en havssegling. Banan skulle vara den
klassiska som användes på 80:talet med Blå Jungfrun som
rundningsmärke i Kalmar sund och med start på fredagskvällen en fin segling i vårnatten. Kritiken vi fick var att det uteslöts
båtar som inte hade mantåg och diverse säkerhetsanordningar
detta bejakades och att vi anordnade Lilla Wiking race med en
bana inomskärs. Detta till trots när vi har facit från årets regatta lockade bara 8 båtar.
Något att funderar över inför nästa säsong om det är meningslöst att fortsätta med Wiking Race eller överhuvudtaget
anordna några regattor under våren.
Hur som helst några tappra gled i mål trots stundtals bleke.

Resultat Wiking Race
(Totalt 8 båtar)
Lilla Wiking race:
1. Team ”Byggseglarna”
2. Håkan Sällberg
3. Thomas Thorngren
4. Göran Heinevi
5. Fredrik Norberg

H båt
Omega 28
Rival 22
Comfortina 35
Comfort 26

WSSW
WSSW
WSSW
WSSW
WSS
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KLUBB- OCH VÄSTERVIKSMÄSTERSKAPEN (KM/VM)

Ett lyckat arrangemang med inte
mindre än 19 båtar till start! Undertecknad som sitter och sammanställer

årets seglingar gör reflexionen, varför
så många båtar, vad gör denna segling
unik jämförelse? Vi får ju knappt ihop
en startlista på Wiking race trots olika
banor?? Är det omvänd start, är det en
enkel bana runt på Lucernafjärden, är
tidpunkten rätt ?? Frågorna är ju till att
besvaras har ni några förklaringar kära
läsare lämna gärna synpunkter till seglingssektionerna WSSW och WSS.
Nåväl! Bana, start Skansholmen, den
s.k ketchupflaskan vid Tallskärshålet
rundas, Ekholmskumlet rundas, två
varv, omvänd start d.v.s lägsta SRS:tal
startar först o.s.v där har ni det hela.
Fina vindar härligt sensommarväder
vann gjorde Kaj Heed WSSW både KM
och VM i sin Mustang Junior.

Resultat KM & WM 2017
(Totalt 19 båtar i KM+WM)
KM-WSSW
1. Kaj Heed
2. Per Larsson
3. Håkan Sällberg

Mustang Junior
BB10M
Omega 28

WSSW
WSSW
WSSW

VM - topplista:
1. Kaj Heed
2. Bo Djerf
3.Tore Källmark
4. Per Larsson
5. Mats Ferner
6. Gert Fasting

Mustang Junior
Eloge 38
A22
BB10M
Mustang Junior
Sirena 38

WSSW
WSS
WSS
WSSW
WSS
WSS

Västerviksmästare
Kaj Heed Mustang Junior

Klubbmästare WSSW
Kaj Heed Mustang Junior

Till vänster Thomas Ragnarsson med gastarna Jakob Sjöholm och Gustav Svensson från Seglarskolan och till höger Ulf Johansson och Jan Olsson WSSW.

TOUR DE SMÅLAND

Våra C55:or har varit i farten. WSSW och
WSS anordnade i september Tour de Smaland kvalsegling i Västervik en kvalsegling
och sista chansen att kvala till finalen som
seglas på söndagen samma helg och
samma bana. Tävlingarna anordnas i samarbete med Kalmar Sprint Sailing Club.
Seglingarna genomfördes på Skeppsbrofjärden i lätta vindar.
10

Resultat kvalet 23 september

1. Erik Svensson, Roland Durdel
2. Ulf Johansson, Johan Fogelström
3. Elin Tinnert, Caisa Öberg

Mönsterås segelklubb
WSSW
Segelsällskapet Vikingarna Kalmar

1. Erik Svensson, Roland Durdel
2.Thomas Ragnarsson, Gustav Nilson, Jakob Sjöholm
3. Ulf Johansson, Jan Olsson

Mönsterås segelklubb
WSSW
WSSW

Resultat final Tour de Småland

❯
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BYXELKROKEN

Gamla hederliga Byxelkrokseglingen som snart firar 50 år.
På lördagsmorgonen kom 57 båtar till start. Arrangörerna WSSW
och WSS har fortsatt med den omvända starten vilket betyder att lägsta SRS:tal startar först o.s.v. Nytt för i år var det fina dataprogrammet som såg dagens ljus då alla även vi hemma i finsoffan i realtid
kunde följa seglingen både från start till mål. Vädergudarna var på

Resultat Byxelkroken 2017
(Totalt 57 båtar)

plats och höll sina händer över regattan på lördagen friska vindar och
strålande sol. Först att passera mållinjen utanför Kroken var Rolf
Erixon från Visby i en One off tvåa Bengt Jannsen Express WSSW,
tredje båt blev Christer Ovrén BB10m Vikingarna Kalmar, övriga
fältet i väl samlad målgång. Det var ett blekfält på Eknöfjärden som
ställde till det för de båtar som hade oturen att ”parkera”där.
På eftermiddagen anordnades en prisutdelning på kajen med generösa priser från företag i Västervik och Byxelkrok.

Totalt:
1. Rolf Erixon
2. Bengt Jannsen
3. Christer Ovr’en
4. Lars Bergqvist
5. Johan Pettersson
6. Henric Lundblad

One off
Express
BB10m
Grand Sol.
X332
X332

Visby SS
WSSW
Segelsällskapet Vikingarna
Segelsällskapet Svearna
LinSS
NySS

Grupp D
1. Rolf Erixon
2. Bengt Jannsen
3. Mikael Albinsson

One off
Express
Scampi 30

Visby SS
WSSW
WSSW

X332
X332
X 102

LinSS
Nyss
WSS

Pronavia 38
MX40
Salona 35

WSSW
NSS
Finspång BS

S 30
Eloge 38
Omega 42

WSS
WSS
Färjestaden SS

606
X99
X99

S606K
FBS
WSS

BB10m
Grand So.
BB10m

Segelsällskapet Vikingarna
Segelsällskapen Svearna
WSSW

Grupp E
1. Johan Pettersson
2. Henric Lundblad
3. Anders Wiberg

Grupp F
1. Lars Billström
2. Rickard Bergqvist
3. Lennart Schärnell

Grupp G
1. Jan Källmark
2. Bo Djerf
3. Magnus Arnebjörk

Morgonen därpå, då är det söndag vaknade seglarna av ett blankt
Kalmar sund det kom inte som någon överraskning, alla vädersajterna hade varnat för svaga vindar på söndagen. Nu tog tävlingsledningen ett snabbt beslut och hoppades att kunna flytta in starten till
fastlandet ett tappert försök som inte gick hem, total bleke. Nu annullerades hela söndagens segling ett klokt och populärt beslut bland
deltagarna.
Så blev årets Byxelkroksegling att endast lördagens segling fick
bli avgörande.
Som betraktare från ringside kan man konstatera att trenden håller i sig det blir allt färre deltagare till Västerviks största segling. Vad
kan man göra åt det har man några ess i skjortärmen för att locka
flera seglare till startlinjen, finns några förslag, skicka in dom!

Grupp H
1. Pelle Söderberg
2. Anders Svensson
3. Patrik Svensson
Grupp J
1. Christer Ovr’en
2. Lars Bergqvist
3. Per Larsson

Grupp shorthand med flygande segel
1. Rolf Erixon
One off
2. Pelle Söderberg
606
3. Bo Djerf
Eloge 38

VisbySS
S606K
WSS
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nästan 5 timmars segling inte dåligt i
detta fältet.
Sea pilot arrangeras av Oxelösunds SS
imponerar alltid, ett upplägg som tydligen passar kappseglingsintresserade båtägarna endast två besättningen är tillåtet.
I år kom över 100 båt till start i Oxelösund! Banan som vanligt start i Oxelösund, stop i Visby, stop i Oskarshamn mål
i Oxelösund.
Fem båtar från Västervik ställde upp
två från WSSW Arne Bernström seglande
sin Crown 39:a Evelina in på en 42:andra
plats och Lars Billström Pronavia 38 på
plats 45. Bäst seglade Bosse Djerf med
Lennart Jacobsson in på en imponerande
6 :e plats totalt.

WIKINGAR PÅ FRÄMMANDE BANOR
Det finns Wikingar som representerar vårt
sällskap på andra banor och som tycker det
är spännande att mäta sig och sin båt med
andra seglare och båtar. I år har vi haft
medlemmar som deltagit i SM både för jollar och kölbåtar. Bengt Jannsen seglade
SM i sin Express som i år arrangerades av
Örnsköldsviks segelsällskap. Banorna var
förlagda utanför den vackra Ulvön, ni vet
ön där man gör surströmming. Det är ju en
bit upp i Sverige vilket betyder långa transporter. Expressklassen är ju en av dom hetaste klasserna med många deltagande
båtar i år 31 ekipage. Bengt seglade in på
plats13 bra jobbat vann gjorde erkänt duktige Michael Collberg från Mariestad.
VI HAR EN SNIPE I KLUBBEN nämligen Ulf

Johansson och som seglar flitigt. För er
som inte vet så mycket om just Snipe kan
jag berätta följande enligt Snipe förbundet:
Snipe är en tvåmans jolle med en rik
historia. Båten är designad av William
Crosby 1931. Båten har utvecklats till en
modern, taktisk tävlings- båt med fleeter
runtom i hela värden. Snipe räknas som
en tung jolle vilket gör att den är extremt
taktisk. Snipen seglas utan spinnaker och
istället spirar man ut focken på undanvinden. Snipe jollen är en internationell
klass med över 30 000 byggda båtar och
finns representerad som klass på mer än
tre kontinenter.
Snipe klassen är väldigt populär i USA,
Sydamerika, Spanien, Japan och Norge.
Om jag läser resultatet från Svenska
Öppna Mästerskapen så seglade Uffe och
hans gast Jan Olsson in på en fjärde plats i
12

det 24 båtar stora fältet. Eftersom två
norska båtar och en svensk båt var före i
prislistan kan jag inte tolka annat än duon
seglade in på en andraplats.
Ljungskile arrangerade mästerskapen
några referat om väder och vind har jag
inte lyckats få fram men nyfikna kan ju allt
fråga Uffe eller Janne.

Tjörn
runt inte alls i samma klass som fordom
men ett imponerande startfält. Jag har försökt att få fram resultat och referat på nätet
och det är lika frustrerande irriterande varje
år, svårt vad man än kollar. Nu låg Stenugsunds hemsida nere i nästan en vecka till
slut fick jag fram resultat från Hbåtarna där
Bosse Hoffsten ställde upp. Hbåt klassen
var imponerande 12 båtar stor och som
NORDENS STÖRSTA KAPPSEGLING

jag ser på bilder och filmer från seglingen, så var det bra väder. Hur gick det
då för Bosse? Jo han seglade in på en åttonde plats 22 minuter efter segraren efter

VAD SÄGS OM ATT VINNA en bil! Då skall

du samla ihop en bra besättning och segla
upp till Nynäshamn och ställa upp i Hyundai cup. Om du kommer först i mål så vinner du en bil som är skänkt av sponsrade
Hyundai, samma upplägg som ”Byxel”
lägsta SRS:tal startar först, seglar du bra
och får målskottet vinner du. Är namnet
Rolf Erixon från Visby bekant? jag har
nämnt honom förut i denna spalt, jovisst
han vann Byxelkroken och även Hyundai
cup. Vad skall man tro om alla nya optimerade kappseglingskonstruktioner med
dyra segelgarderober, proffsbesättningar
när en träbåt, hoplimmad i någon loge någonstans vinner. Ursäkta, men det är självklart, han är en duktig rorsman och har en
bra besättning och båt framförallt ett gynnsamt SRS:tal alla dessa komponenter gör
en vinnande båt, bara att gratulera. Tittar
man i resultatlistan så var det rejält tajt med
tiderna hade Lars Billström lite mera flyt
så var det inte mer än 14 minuter från 27:e
till 10:e plats efter 16 timmars segling så
nära var det i hela fältet. Förutom Lars Billström Pronavia 38 representerades WSSW
av Lennart Jacobsson och Arne Bernström
båda Crown 39 Billström seglade bäst, placering 27. Nåväl ett stort event är det över,
150 båtar anmälda 136 av dessa placerade
sig i prislistan.
WN läsare jag har försökt att sammanfatta seglingsåret 2017 är det någon
som jag har glömt eller missat något så
för ni förlika er med det. Ni som har varit
med om något spännande race eller event
skriv själva några rader och berätta er historia den är bäst när den skrivs av den
som var med.

God höst på er alla!
Ulf Andersson
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Wilma och Nils med priserna, 3:a på delsträckan KlaipedaStettin samt Bermuda pokalen, d.v.s snabbaste seglad tid av
alla deltagare under hela racet.

The Tall Ship Races 2017
TEXT/BILD WILMA ALBINSSON OCH NILS AXMON

Tall Ship Race är en organisation som jobbar för att ungdomar från olika
länder skall komma samman och träffas med segling som samlingspunkt, fyra
klasser med allt från stora segelfartyg till moderna båtar med spinnaker.

De gästande hamnarna har fantastiska
arrangemang med mycket aktiviteter för
ungdomarna. Mer än 50 procent skall vara
ungdomar, med en ålder mellan 15-21 år.
Utbyte mellan besättningarna och varandra är stort på respektive båt/fartyg.
Mer information hittar ni på:
www.sailtraininginternational.org
NILS:
När vi klev av färjan på söndag morgon i
Klaipeida fick Wilma och jag vänta på att
en taxi skulle köra oss till den båt vi senare skulle segla sista etappen i Tall ship
race 2017 med. Etappen gick mellan
Klaipeida i Litauen till Stettin i Polen.
Under måndagen åkte vi till en fin
strand. Det kändes som om vi hade ham14

nat någonstans runt medelhavet fast utan
salt i vattnet. Där åt vi bananpannkakor
och slappade lite.

var en Swan 48
och kapten ombord var Nicholas. Just då
var Nicholas inte där utan på sjukhuset
för omplåstring. När jag senare träffade
honom fick vi reda på att han hade ramlat och skadat axeln. Nicholas hade nu en
fungerande vänsterarm och jag med mitt
gips en fungerande högerarm.
Denna tävling var min första havskappsegling men Wilma har varit med
en gång förut.
Starten på tävlingen gick på tisdag
morgon. Båtarna gick ut genom en kanal
till starten. När vi skulle starta var det inte
så många båtar omkring oss men i horiBÅTEN VI SKULLE SEGLA

sonten såg vi många stora skepp och skutor. Det var en spinnaker start med en bra
och stabil vind. Vinden höll i sig under
kvällen men under natten seglade vi in i
ett åskväder. Det var ett fint skådespel
men lite läskigt. Vi tog ner spinnakern
och fortsatte genom regn- och åskvädret.
Seglarstället var på dygnet runt och fungerade bra att sova i när det var dags, fyra
timmar åt gången så ingen idé att slösa tid
på att byta kläder.

som också var
med under seglingen, var en perfekt kock
ombord och servade oss med god mat.
När det blev ljust på etappens andra
dag hade vi seglat ifrån ovädret och solen
sken. Seglingen var rolig och vi hade bra
vindar.
WILMAS PAPPA MIKAEL

❯ THE TALL SHIP RACE

Nils och Wilma är på frukost på Segelfartyget Shaba Oman 2, från Oman

Mycket folk i Stettin i Polen,
ca 2 miljoner besökare.
Båten, Sean 48, byggd 1997.

Fortsättning på nästa sida ...
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❯ THE TALL SHIP RACE

Wilma styr en Swan 48 som
seglar för Sverige men är
registrerad i England.

WILMA:
Solen sken men ju mer tiden gick desto
mer byggdes sjön upp och båten krängde
såpass mycket att vi fick skippa lunchen.
Jag, Wilma, satt och styrde då Nicholas
med en arm inte kunde hålla sig fast och
styra samtidigt. Jag satte fast mig själv i
en livsele och satt nervöst med krampaktigt tag runt ratten och hoppades på att vi
skulle ta oss fram till lugnare vatten så
snart som möjligt. Efter ett tag bestämde
vi att revning var aktuellt för bekvämligheten samt att vi skulle hålla samma fart
med rev som utan. Det hjälpte men vågorna kvarstod.

EFTER MÅLGÅNGEN, som var en utsatt tid
och inte en linje, så bar det av mot Polen
som var 6-8 h bort. Under resterande av
tiden chillade vissa av oss satt nere i
båten och frossade i godis medan andra,
som jag, somnade på skönaste stället, på
spinnakersäcken på fördäck, i strålande
sol. Efter lite sovande, överdosering av
klubbor och solbrända ansikten kom vi
till den största adrenalinkicken på hela
resan. Jag och Nils satt i den bakre
sittbrunnen i solen medan autopiloten var
igång. Snett framför båten är en svart
vägg på himlen men vår plan var att segla
en bit till för att sedan slå och segla ifrån
molnet. Tjena på den idén. Nicolas och
Tjalle kom upp i sittbrunnen och sa “Vi
slår nu” så vi intog våra positioner och
slog. PANG, en storm med vindar på 55
knop av vad vi såg. Fulla segel uppe och
endast 4 av 8 man på däck. Regnet slog
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mot ansiktet och vinden var brutal! Båten
låg på sidan. Ut med seglen så vi kunde
komma upp och få någorlunda kontroll
på båten. Nils och jag turades om med att
skota in en Swan 48´s storsegel i vindar
som vi senare hörde låg på 65 knop.
Men efter regn kommer solsken, blå himmel, och dyngsura seglare.

Nils spelar volleyboll med gipsad arm mot en
besättning från Holland.
VI SPOLAR NU FRAM TILL SZEZCIN.
Vi var “VERY IMPORTANT PERSONS” i princip. 2 miljoner besökare
väntades till Tall Ships Races i Polen.
Folk tog kort på båten hela dagarna
långa, jag fick några sekunder i rampljuset och blev tillfrågad av en söt polsk tant

som frågade om jag ville ta ett kort med
henne och GIGI, vår båt.
En hel ö hade gjorts om till “The Crew
Island”, där enbart vi med speciella armband kom in. Där kunde man köra olika
sporter, sola eller tävla. Jag, Nils, Winnie
och Paul började köra BeachVolleyBoll
vilket sedan blev en turnering då fler besättningar ville hänga på. Lagen blev Nederländerna VS Sverige, Frankrike och
Tyskland. Otroligt kul!!
Med ett fullproppat schema så hade vi
härnäst en Crew Parade. I paraden går
alla båtars besättningar, utklädda eller ej.
Det kändes som om hela Szezcins invånare hade kommit för att få en glimt på
de olika båtarnas besättningar. Paraden
gick genom staden fram till en stor park
med scen där prisutdelningen skulle hållas. Då det var den sista etappen så skulle
priser för det totala delas ut också.
Vårt crew på GIGI hade seglat till oss
en 3:dje plats på vår delsträcka och sedan
fick vi en glad överraskning då GIGI och
alla besättningar under racen hade kämpat på såpass mycket att vi hade seglat
alla sträckor på minst tid.
Det sista arrangerade eventet för oss var
Crew-partyt där alla besättningar samlas
för mat och festligheter. Landsgränser korsas och kulturer utbytes vilket är det som
hela tävlingen går ut på, att ungdomar ska
knyta band över hela världen.
Alla ungdomar som får chansen att
hänga med på ett sådant här arrangemang
ska definitivt göra det! Det här var min
andra gång och fler ska det bli!
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INFO FRÅN SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET

SAILARENA – SVERIGES NYA
SAMLINGSPLATS FÖR SEGLING
På gång i förbundet

Nu är den snart här – Svensk Seglings nya digitala plattform för seglare, klubbar, distrikt och
andra intressenter. Med Sailarena blir kappsegling och andra klubbaktiviteter enklare och mer
tillgänglig för både arrangörer och deltagare.

DET ÄR EN DIGITAL PLATTFORM, som är
så mycket mer än bara tävlingsadministration och som skapats med utgångspunkt
från att förenkla för våra klubbar och seglare, säger förbundsdirektör Marie Björling Duell.
God service och support till både seglare, arrangörer, klubbar och förbund är
en viktig del av systemet. Sjösättningen
sker inför säsongen 2018
– Sailarena är en viktig pusselbit i
SSF:s vision ”Svensk Segling – Tillgänglig för alla”.
Detta är en del av det som kommer att
finnas i Sailarena:
– En kappseglingskalender där man
lägger in tävlingar tillsammans med inbjudan, seglingsföreskrifter och annan
typ av information kring tävlingen.
– En anmälningsmodul där det går att
hantera allt från internationella tävlingar
till lokala klubbaktiviteter och där olika
digitala betaltjänster kan läggas till.
– En nationell resultatdatabas med resultat från olika tävlingar runt om i Sverige.
– För att komma igång med Sailarena
skapar varje användare sitt Seglar-ID.
Här lägger man in sin personliga infor-

mation och använder sitt ID vid varje anmälan. Som användare ser man också sin
tävlings- eller funktionärslicens. Man kan
även skapa ett Båt-ID med exempelvis
mätbrev och tidigare resultat.
– Varje användare har en profil i
Sailarena. Här kan man presentera och
dela information om resultat, bilder, vilka

båtar man seglat och annat som skapar ett
levande seglar-cv. På samma sätt finns
profilsidor för båtar.
Implementeringen av Sailarena kommer attgöras tidigt våren 2018 av
Seglarförbundets Sailcoacher där jag är en
av dem.
Fortsättning följer.

Sjöräddningssällskapet presenterar stolt:
Eltekniker Mattias Högstrand, processingenjör
Susanna Dahl och säljare Gustav Juliusson.

Sjöräddningssällskapet har 2 000 frivilliga som övar i alla väder för att du ska känna dig trygg till
sjöss. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag
– utan att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Bli medlem på sjoraddning.se.
FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Välkommen till
Maxibryggan!
Nytt eller begagnat?

Visste Du att vi säljer:
Bavaria segel- och
motorbåtar
Grand Soleil segelbåtar
Diva segelbåtar

Med över 40 års erfarenhet, är vi specialister på
båtmarknaden i Sverige.
Ring oss idag, så hjälper vi Dig att sälja Din båt
eller att köpa din drömbåt.

Campus segelbåtar
Greenline motorbåtar

Välkommen ! Stefan Haraldsson
Tel: 0490-326 20

VÄSTERVIKS BÅTVARV AB
0490-21796
REPARATIONER FÖRSÄKRINGSSKADOR
SOMMAR- & VINTERPLATSER
Vi erbjuder:
Båtplatser vid Solbergsudde med eluttag och färskvatten.
Vinterförvaring av båtar utomhus.
Isättning och upptagning av din båt.
Reparation och underhåll.
Båtplatser i sjön • Båtplatser på land

www.vasterviksbatvarv.se
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ONSDAGSCUPEN

Konsten att komma sist i
Onsdagscupens deltävlingar
och ändå komma 2:a totalt!

Allt började med att jag vill lära mig segla lite
bättre så därför beslutade jag mig för att ställa
upp i Onsdagscupen.
SAGT OCH GJORT,

det var bara att inställa
sig sen onsdagseftermiddag. Det är alltid
lite förberedelser, så det är bra att vara nere
vid båten i god tid . Starten går kl 18.00 för
grupp1 och 10 minuter senare för grupp 2.
Första start med gastarna Janne och
Uffe gick skapligt, till att börja med. Efter
ett ben kom regnet, och vinden som SMHI
lovat, uteblev. Vi seglar dessutom med en
båt som är gjord för styva vindar, blåser det
inget så händer inget över huvud taget. Allt
annat som seglar, seglar i detta läge snabbare och framför allt förbi och ifrån oss.
Efter ett varv, för så dåligt blåste det att tävlingsledningen blåste av seglingen, gick vi
i mål sist av alla. Vi var dessutom sist upp
till klubbhuset där alla andra väntat på att
seglingsledningen skulle delge resultaten
för dagens segling. Per Larsson 1:a och
Björn Olsson på en 4:e plats.
Segling nummer 2 var som ett karbonpapper av den 1:a seglingen, blöt och långsam. Per Larsson 1:a och OffCourse, för så
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heter vår båt, 3:a.
Segling nummer 3 blev också ett lustigt
spel för galleriet. 1:a Per Larsson och
3:a OffCourse.
Mina gastar i de flesta seglingarna, Ulf
Andersson och Jan Löttiger har ett stort tålamod. Jag tycker det är modigt att ställa
upp med en vetskap om att vi kommer att
placera oss i slutet av gruppen om vindarna
uteblir. Vindarna har inte varit med oss på
onsdagarna. Av någon lustig anledning har
de friska vindar som blåst i stort sett varje
dag, lyckats att avhålla sig från att blåsa
friskt. Balladen behöver vind för att lyckas,
det är en styv båt som ska ha mycket vind.
Och det var vad vi hoppades på alla tre.
Och som alla vet så är man på ett
riktigt peppat humör när man kommer
ner till båten och börjar plocka med skot
och segel.

I DAG KOMMER DET ATT gå jättebra, det är
vad alla tänker inför dagens segling. En bra

TEXT BJÖRN OLSSON
FOTO JAKOB ELMERFJORD

start och vi har kommit en bra bit i tanken.
Jag har kokat kaffe till oss tre, införskaffat mandelkubb, allt för att höja moralen för besättningen, inför dagens segling.
Nu är ju verkligheten inte så snäll,
visst är vi peppade inför dagens segling.
Vi ligger inför start och när startskottet
går av, kommer vi inte iväg speciellt bra.
Men vi kan nog ta båten framför -Visst
tar vi in lite på båten framför, säger en av
gastarna. Då känner vi alla tre att visst gör
vi det, men det varar bara en liten stund,
en skön stund av positiv känsla. Då märker vi att båten framför snarare ökar avståndet till oss. Hur vi än drar i alla tåtar
och försöker trimma seglen så får vi finna
oss i att båten framför oss seglar snabbare. Inte i dag heller var vindarna med
oss, men vänta bara...
Den 4:e Onsdagscupen fick jag bara
med mig en av gastarna som var med från
början. Ja, jag förstår, det blir inga bra seglingar när vindarna uteblir och att komma

❯

ONSDAGSCUPEN

sist i seglingen och sist upp till prisutdelningen och bamsekorven är inte kul. Vi
kom 2:a och den som vann kom näst sist!!!
1:a Daniel Gross och 2:a OffCourse.
Den 5:e seglingen hade jag en granne
som gast. Jag börjar komma underfund
med att det spelar ingen roll vilka vi är på
båten, den går fortfarande inte att segla i
dessa svaga eller helt avsaknad av vindar.
1: Per Larsson och OffCourse 4:a.

DEN SISTA SEGLINGEN var jag helt utan
gastar, så jag fick segla själv. Och det kan
jag säga att det gick definitivt inte bättre.
Den svaga vinden och regnet gjorde seglingen till en pina. Visst är det svårt att
hantera genua 1:an med gastar ombord,
att hantera den själv är ett rent h-e. Vid
varje slag tappar båten så mycket i fart på
grund av att det tar för lång tid att få över
genuan. Det tar sedan för lång tid att få
fart på båten igen.
Att segla är kul, att kappsegla kan
också vara kul.

Starten på WSSW Notholmen

Nu är ju poängsystemet för Onsdagscupen så utformat att det ska löna sig att
delta så ofta som möjligt. OffCourse har
deltagit i alla 6 deltävlingarna.

Och det är anledningen till min placering i sammandraget, 2:a plats totalt.
Tack WSSW och WSS.

Fyrfärg & dekorfärg
• Broschyrer
• Kuvert
• Visitkort
• Affischer

• Biljetter
• Vepor
• Etiketter
• Kundtidningar
• Presentkort • Logotyper
• Rollup

Tel: 0490-347 00
Perugatan 49 • 593 61 Västervik • www.tryckeriet.se
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SEGLARSKOLA FÖR VUXNA

FRÅN LANDKRABBOR TILL
SEGELBÅTSÄGARE
❯

Egentligen är det ganska osannolikt att vi skulle skaffa segelbåt och
bli medlemmar i Westerviks Segelsällskap Wikingarna.

Familjen Skogsberg, före detta landkrabbor men nu riktiga Wikingar.

från
Vetlanda, och i Vetlanda är det, snällt uttryckt, långt till något vatten som är lämpligt för båtar större än roddbåtar. Men
Anders har sin uppväxt i Tranås, med ett
stänk av båtliv i bagaget - vilket som ni
kommer att se är en starkt bidragande
orsak till att vi hamnat där vi är nu.
Längtan till havet tog oss 2013 till
Västervik, och väl här var vi helt överens
om att det var en motorbåt vi skulle köpa.
Så när vi började komma iordning med
huset blev det en Yamarin 64 DC, en jätVI ÄR EN FAMILJ LANDKRABBOR
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tefin daycruiser som vi trivdes alldeles
utmärkt med.
Nu har det kanske ändå alltid funnits lite
segelbåt med i bakhuvudet hos en av oss
fyra i familjen. Det där stänket av båtliv
som Anders hade fått med sig genom
Tranås närhet till Sommen, med vänners
motorbåtar och segelbåtar, hade satt sig fast
i honom. Och drömmen var definitivt mer
segelbåt än motorbåt. Så någon gång, kanske. Men inte så absolut nödvändigt – och
hinner vi verkligen med det, att vårda och
att använda, i vårt ganska innehållsrika liv

TEXT CAMILLA SKOGSBERG

med heltidsjobb, studier, barn, deras och
våra fritidsintressen, hus etc etc?
Jag å min sida var länge övertygad om
att det var perfekt att segla – en helg om
året. Sedan skulle det garanterat bli tråkigt.
Vi som är lite rastlösa av oss, vill se oss
omkring i hela världen. Visst, somrarna vill
vi gärna tillbringa i Sverige, men fast i stillhet på en båt?
Men så blev Molly, vår 8-åring, gammal nog att börja på seglarskolan – som
Anders förstås hade hållit koll på sedan
tidigare. ”Ska inte du börja också?” und-

❯

rade Anders. Jag gillar att lära mig nya
saker, så jag replikerade ”Jo, om du går,
du med.” Och så blev det! Vi anmälde
oss till Westerviks Seglarskola alla tre,
Molly i nybörjargruppen för barn, jag i
dito för vuxna, och Anders i en fortsättningskurs för vuxna.

men det var
praktiken som fick mig att falla! Helt
plötsligt kändes inte segling långtråkigt
längre – det var spännande, bitvis fartfyllt
och definitivt fullt av aktivitet. C55-orna
var logiska med sin färgkodning av vilket fall som hörde vart, men rorkulten,
där man skulle tänka tvärtom, ställde till
lite trassel för mig ibland. En kväll när
vinden nästan hade mojnat gled vi fram i
lite lagom hastighet, och jag kunde höra
vågskvalpet mot klipporna och fåglarnas
kvittrande en bit bort. Så skönt att slippa
motorbullret! Det här skulle jag kunna
göra mer av!
Anders kände sig säkert extra lycklig av att ha lyckats med sin segelbåtsindoktrinering av familjen, och så
började planerna på att eventuellt skaffa
segelbåt till säsongen 2018 att skissas
upp hemma i soffan i slutet av maj. ”Då
borde vi ju sälja vår motorbåt nu”, sa

jag som började tänka ekonomi och vårrespektive höstpriser. Sagt och gjort, en
vecka senare var den både iordninggjord för säsongen och såld! Både An-

TEORIN VAR INTRESSANT,

Spinnaker träning under mörka moln
på vuxenskolan.

ders och jag kan vara ganska så snabba
när vi sätter den sidan till.
Snabbt är sedan inte direkt rätt beskrivning på hur lång tid det tog innan vi
hittade vår segelbåt. Vi var i Stockholm
med omnejd tre vändor, på Orust lika
många. Ett antal andra säljare på Västkusten fick också besök vid några tillfällen - för att inte tala om alla vanliga

SEGLARSKOLA FÖR VUXNA

segelbåtsbryggor vi travat runt på både
i Sverige och på andra ställen i sommar.

OCH SÅ SLUTAR DET MED ATT VI hittar
vår båt i Västervik! Även det ganska
osannolikt – men det känns tryggt.
”Alla” känner säljaren och har bara gott
att säga om honom och båten, och affären förmedlades via mäklare, Maxibryggans Stefan Haraldsson. Det har
varit många funderingar och frågor om
segelbåtar och olika egenskaper innan
vi kom så långt – perfekt för oss nybörjare att kunna bolla med de trevliga ledarna och andra medlemmar i klubben.
Vi ser jättemycket fram emot säsongen 2018 i vår Bavaria 36 Cruiser av
2011 års modell! Segelbåtsplatsen vid
Notholmen ser vi t o m hemifrån huset,
så så mycket bättre än det går inte att få.
Båten är så pass välvårdad att den är finare än en ny (men tack och lov inte
lika dyr som en sådan). Nu gäller det
bara att lära sig segla den!
Och vår Alex, som till nästa sommar
blir 7 år, ska naturligtvis gå på seglarskolan i vår. Kanske dyker alla vi andra
i familjen upp där igen, vi också?
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En fantastisk resa
till Spanien

TEXT ERIK RAGNARSSON

Det var 14 grader i vattnet hemma i Sverige och alla såg fram emot att komma
till värmen och segla på Mallorca. Med höga förväntningar packade vi våra väskor.
Alla var sjukt taggade.

12 på Mallorca
och det var redan varmt så att man höll
på att storkna.
Lägret som vi skulle till började inte
förrän dagen därpå, då vi landade på Mallorca på en lördag. När vi hade landat fick
fyra grabbar och en tjej checka in på ett
hostel, lite coolt tyckte alla.
Thomas och Ann Sofie Ragnarsson
som var med på resan begav sig till sitt
eget hotell som låg i en bit bort. Så nu
fick fyra grabbar och en tjej med höga
förväntningar klara sig själva i staden
med pengar i fickorna. Det var en mysig
dag med bad på stranden och en saftig
pizza till middag.
Pappa kom och hämtade oss med buss
utanför vårt hostel. Vi slängde in våra
väskor och begav oss sedan av mot lägret
PLANET LANDADE KL
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som vi skulle spendera våra dagar på.
Bussresan gick oväntat fort, ”swisch” så
var vi framme. Vi hade alla tagit på oss
våra sponsrade tröjor där det stod ”Team
Sweden”. Vi blev sedan mötta av ledaren
för själva lägret, en mycket rolig och
skojfrisk spanjor som man fick ett toppenintryck av, så vi fick liksom känslan
att ”det här blir så bra”.

fina med balkong
och utsikt över den fina hamnen. Vi killar
bodde på första våningen medan tjejerna
höll till på andra. Vi packade upp våra
väskor i garderoberna och försökte få det
se ut någorlunda ut.
När vi hade börjat känna oss hemma i
våra rum var det dags att lära känna resten av gänget.
RUMMEN VAR MYCKET

ALLA PÅ LÄGRET SKULLE UT på en tur till
stranden, och det var inte precis svårt att
få vänner där.
Efter en titt på hamnen med alla båtar
möttes vi med öppna armar av en av instruktörerna på Calanovana. Han visade
först oss killar till vårt rum innan hon tog
Alexia till hennes rum. Första intrycket
av rummet var riktigt fräscht. Kortläsaren på vår dörr fungerade dock inte men
det fanns en kamera precis utanför dörren så ingen kunde komma in osedd. Det
fanns kameror över hela området vilket
fick en att känna sig trygg men samtidigt
lite “tittad på”. Vi fick sedan frukost och
friheten att gå runt och socialisera oss.
Lägret hade redan pågått ett tag så det
fanns redan människor där, alla kom inte
samtidigt. Tack vare Alexia kunde vi i

❯
alla fall få kontakt med tjejerna som hon
hade lärt känna på den här korta stunden.
Schemat under veckan var väldigt tydligt upplagt. Det såg ut ungefär så här:
Frukost, segling, fika, lunch, segling,
fika, middag, lekar. Och det var väldigt
viktigt att följa schemat. Att komma för
sent var inte populärt.
Vår instruktör var en riktigt skön kille,
en kille som hade humor, en riktig livsnjutare. Han hittade på roliga saker. Om
det t ex var vindstilla tog han oss till olika
bergsgrottor eller häftiga korallrev där
man kunde snorkla och bada. Det var alltid kul att vara ute på vattnet.
Själva seglingslektionerna var inte vad
jag hade hoppats på. Innan vi åkte trodde
jag att det skulle vara mycket mera
kappseglingsinriktat men det blev det
inte. Det var inte något seriöst i det hela.
Att segla på Mallorca var inte likt något
vi var vana vid. De höga vågorna, den
varma vinden, den skinande solen. Allt var
helt fantastiskt. Vi seglade båtarna Laser,
Vibe och Omega. Vibe är en snabbare och
mer instabil 2-krona medan Omega var en
mer stabil och tyngre 2-krona. Båda hade
trapets vilket vi alla testade på Vibe senare
i veckan. Framförallt under eftermiddagarna då vinden drog på lite, hade vi 1-2
meter höga vågor vilket ingen av oss var
van vid. Det blev många kapsejsningar, fler
än vad vi ville erkänna.
Vi lärde oss mycket under seglingarna
men det handlade mer om själva upplevelsen. Vi stannade bland annat för att
snorkla och utforska grottor. Det var
ganska så fritt så länge vi hade våra flytvästar på.

SISTA DAGEN. Idag blåste det perfekt för
trapets så vi var taggade för segling. Vi riggade båtarna fort, la i dem och nästan planade iväg redan i hamnen. När vi kom ut i
fri vind så var de bara upp på trapetsen och
njuta av den sista dagen på Mallorca. Idag
blev det inget bad, bara segling.
När vi kom in från eftermiddagens träning sa vi adjö till vår instruktör och alla
underbara vänner vi hade fått på campen.
Men så hände något som vi inte alls
hade räknat med! När vi trodde kvällen
var slut och vi gått och lagt oss, for det in
25 pers i rummet och skvätte vatten på
oss. Man skulle inte sova den sista natten! Den som somnade satte dom en vaxplatta på så att man skulle vakna till igen
och plötsligt var det morgon och vi skulle
åka tillbaka till Sverige. Det blev ett
snabbt adios till dem som var vakna.

EN RESA TILL SPANIEN

Erik Ragnarsson gast och vid rodret Bo Oskar.

I vattnet var de 27 grader.

resan slut.
Själva campen var också en upplevelse.
Men kompisarna var bra, campen var
toppen, vattnet var 27 grader och båtarna
SÅ VAR DEN FANTASTISKA

var kul att segla. Så jag måste ändå säga
att det var de mest fantastiska seglingsdagarna jag har haft.
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Minns ni ....

❯

BILDER FRÅN FÖRR

Nostalgi från WSSW:s gömmor.

Margaretha Zeijlon, Eva Hoffsten

Hasse, Bernt
och ? på Hasses
båt 20/8 1967

Till vänster
Stefan
Askbrant.
Till höger Ulf
augusti 1967

Från vänster Uffe
Karlsson, Lars Fridell,
Lennart Åkerman, Kusin
Viveka, Syster Birgitta
(till Margaretha Zeijlon),
Lasse Tholander 1967
eller 68.
Janne Svensson, Christer Åkerman,
okänd 1967.

Bernt Svensson augusti 1967

Bernt Svensson

Har ni bilder som ni vill dela med er av?
Hör av er till Thorbjörn Andersson mobil: 073-181 78 69.
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RC-SEGLING

Här är det storor koncentration
hos de tre Peter.

KAPPSEGLA PÅ RIKTIGT!

Det roligaste som hänt på länge! Att kappsegla med entypsbåtar.
Världens största kappseglingsklass alla kategorier!
KLASSEN HETER DRAGON FORCE och bå-

tarna är radiostyrda med 2 funktioner.
Roder och skot. Jag hade sett ett gäng
gubbar som seglade nedanför Tuvan med
radiostyrda segelbåtar. Såg trevligt ut.
Har själv ett förflutet som tillverkare av
liknande båtar på 70-talet. Mycket vatten
har runnit under bryggan sen dess. Jag
träffade på Peter Wihlborg en morgon
utanför Tuvan. Sedan var jag fast. Bara
måste ha! Det roliga är att det är fullskalaregler som gäller. Det ordnas SM, EM
och WM och många regionala tävlingar.
Det visar sig att de som är duktiga kappseglare i fullskala är oftast de som vinner.
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TEXT & BILD BOSSE MAGNUSSON

Jag tror att billigast pris är hos Teknikmagasinet. (Finns i Linköping). Jag tar mig
friheten att ta texten direkt ur deras reklam
på webben. Dragon Force 2,4GHz RT.
”Segelklar segelbåt med proffsig och
gedigen konstruktion. Båten uppfyller
den internationella seglingsstandaren
RG65! Båten är utrustad med roder och
vinschservo och är redo att seglas efter
enkel montering. Mast och bom i kolfiber, skrov i ABS-plast. Längd 65 cm.
Höjd mast till köl 1338 mm. Vikt 1,4 kg.
Drivs med 8 st AA-batterier. Levereras
med 2,4 GHz sändare och mottagare och
ett praktiskt bordställ. 1499:-”.

❯

RC-SEGLING

Det finns mängder av tillbehör om man behöver. Gå
gärna in på dragonforce65.se och se vad som är på gång.

HAR SEGLAT GANSKA OFTA med Peter Wihlborg och
Peter Biresack på en liten bana i Notvikens norra del
från flytbryggan med det lilla huset på. Grabbarna har
en liten följebåt som är viktig att ha om det fastnar
sjögräs eller händer något med båtarna. Om man vill
tävla nationellt eller internationellt så skall man vara
medlem i en segelklubb. Vi är 5 medlemmar i WSSW
och fler blir det. Det här är det snabbaste sättet att lära
sig kappsegla. Jag tycker nog att det är roligare att tävla
med de här båtarna än i fullskala. Korta banor, snabba
seglingar, snabba beslut.
Peter Wihlborg är sammankallande och vet det
mesta om de här båtarna. Fråga gärna Peter om du vill
veta mer. Tel. 0705 54 33 60.
På bilden syns 3 ggr Peter. Peter Samuelsson kom
lägligt förbi och fick segla min båt så jag kunde fotografera med mobilen. Peter S. har också en DF 65, och
det har ”Micke” Fallsjö också. Kom med du också, det
är värt varenda krona att ha en DF65.

Peter B. och Peter W. förbereder sig.
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SEAPILOT2STAR & HYUNDAI CUP

Seapilot2star 2017
I årets Seapilot deltog Bosse Djerf och
jag för 9:e gången!

VI SEGLADE DÅ MED BOSSES snabba Eloge

38 som fungerar perfekt på havet med tvåmansbesättning. Alla båtar var indelade i
grupper. I 2:a grupp som vi seglade i, anses
vara ett så kallat getingbo där 7-8 båtar kan
vinna. Innan start var vi faktiskt tippade att
slåss om en pallplats.
Etappen från Oxelösund - Visby blev vi
7:a totalt och 6:a i gruppen, efter en ganska
gropig resa.
Etappen Visby - Oskarshamn var en intressant segling där prognoskartorna sa att
man skulle segla i skärgården efter rund-

Lennart Jakobsson och Bosse Djerf som seglar en
Eloge 38 och deltar i Seapilot för nionde gången.

TEXT LENNART JAKOBSSON

ningen av Västerviks angöring(!) Det tordes vi dock inte men närmare öarna utanför Örö och ner förbi Kråkelund skall man
inte segla! Vi avancerade och låg efter Oskarshamn 4:a totalt och 3:a i gruppen.
Sista etappen åter till Oxelösund blev en
lång kamp för psyket efter över 100 distans
med sömnbrist och dessutom 4 envisa
vindhål, det sista utanför Gustav Dahlèn
klockan 02 på natten. Vinden snurrade 360
grader 2 ggr innan nordvästen bestämde sig
för 10 m/sek de återstående 10 distansen in
till målet! En stund under denna sträcka var
vi enl. leaderboard 3:a totalt. Vi blev dock
6:a totalt och 3:a i gruppen och med det är
vi mycket nöjda.
105 båtar startade i årets Seapilot och
5 båtar deltog från Västervik, Nirvana 6:a,
Evelina 42:a, EllvAnn 45:a, Vanadis 57:a,
Daisy DNF

Hyundai Cup 2017
Som vanligt avgjordes årets Hyundai
Cup sista helgen i augusti.

VI VAR TRE BÅTAR FRÅN WSSW som ställde upp. Lars Billström med sin
Pronavia 38 och Arne Bernström och jag med våra Crown 39:or.
Nytt för i år var att alla som seglade banan korrekt var med på utlottningen av en ny Hyundai i10. Trots att resultatet inte blev lysande var spänningen kvar till långt efter seglingens slut!
Det är alltid lika kul att segla denna segling då både amatörer och proffs kommer till start. I årets segling deltog 140
båtar. Banan seglas på Mysingen och är på ca 30 distans med
omvänt SRS. Fint seglarväder och med vindar på ca 7-8
m/sek. På kvällen serveras regattamiddag i ett stort tält med
efterföljande musik.
Bäst av Wikingbåtarna var besättningen på Pronovia
38:an som kom på 27 plats.
Vi som seglade på Ladycrown var Per Larsson,
Stefan Jonsson, Bosse Djerf, Fredrik Holmberg och jag.
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Lennart Jakobsson, Per Larsson,
Stefan Jonsson.
TEXT LENNART JAKOBSSON

SEGELSPORT VÄSTERVIK
JAG HAR UTÖKAT VERKSAMHETEN FÖR ATT KUNNA BEMÖTA EFTERFRÅGAN

Riggservice
Splitsning av dynemafall

Kapellservice : ex
byte av rutor, dragkedjor
Segelkapell, Rullfockskapel

Alla segel behöver regelbundenomvårdnad
för att behålla prestandan under många år.

Tillbehör från bla:
Spinlock, Lirosropes Harken
Rutgerson Selden

VÄLKOMMEN ATT LÄMNA IN DINA SEGEL FÖR ÖVERSYN.
Du får personlig service där vi tillsammans diskuterar lämpliga åtgärder.

Återförsäljare för:

HAMEL SAILS

En av få segelmakare som fortfarande
har tillverkning i Sverige

Sailcoach Småland:
Klubbutveckling
Utbildning
Träningsläger

Förrättare Förarintyg

SEGELSPORT
Klipp ut och lämna in den här delen tillsammans med dina segel före 15:e
Januari så får du 20% på service och reparationer.

Peter Salomonsson
Grantorpsvägen 17
Västervik

070- 4338792

segelsportvvik@gmail.com
www.segelsport.nu

Namn: …………………………………………………. Telnr:……………
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Om adressaten har begärt efersändning p.g.a definitv flyttning
så skall försändelsen åter sändas med uppgift om den nya
adressen till WSSW, Nothomsvägen 8, 593 39 Västervik

B

FÖRENINGSBREV

A K T E R S P E G E L N
Efterlysning dataansvarig

Vi efterlyser en dataansvarig som
tar hand om klubbens hård- och
mjukvaror (kan utgöra arbetsplikt).
Du ska också vara ett stöd för föreningens styrelsemedlemmar i användningen av klubbens datorer
och programvaror.
Det innebär att du ska kunna vara
behjälplig i samband med byte på styrelsebefattningar, samt hålla dokumentation av föreningens IT-system
aktuella. Din uppgift blir också att föreslå förbättringar som syftar till en
högre kvalité och lägre kostnader.
Inledningsvis kommer du att medverka till en standardisering av operativsystem och de programvaror som
klubben behöver och till viss del ingå
i den pågående arbetsgruppen som ser
över klubbens stöd för medlemsregister, bokföring, redovisning med mera.
Vi söker dig som har god kunskap
av persondatorer och tillhörande programvaror och som vill jobba tillsammans med oss för att förenkla och
förbättra klubbens arbete.
Bengt Andreasson, projektledare
WSSW IT-system och Mona Åkerman, sekreterare.

Efterlysning materialansvarig till ungdomssektionen

Vi behöver någon som har tillsyn
över och fixar ungdomssektionens
material. Det handlar om att vid
behov reparera sektionens båtar och
följebåtar. Vidare handlar det om att
se till att annat material såsom sänken linor och bojar är i ordning.
Jobbet kan utföras när det passar
dig. Om du har arbetsplikt kan detta
vara ett sätt att utföra den.

Kontakta gärna Michael Albinsson
på tel: 073-818 97 96

Källarutrymmet

Ungdomssektionen disponerar två
tredjedelar av utrymmet i källaren
för renovering av tvåkronorna tisdag
till torsdag varje vecka fram till nyår.
Övrig tid kan medlemmar boka på
bokningslista i källaren.

Vårens kurser

Anmäl dig till vårens kurser i regelkunskap och förarbevis

En blåsig sommar!

– Ja, det blev en blåsig sommar och det
är inte riktigt vad vi med små båtar och
aktersnurra öskar oss.
Men vi kom till Spårö och Krokö
och hann även njuta av nyplockade
kantareller mellan skurarna och innan
vinden vände och vi fick åka hem.
Ett stort tack till alla som bidragit
med texter och bilder. Det verkar som
ni har haft en kul och bra sommar.
Trevlig läsning och
God Jul &
Gott Nytt År.

Therése Jonsson
Redaktör m.m.

