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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 damsom 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.

Wikingnytt

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

Westerviks Segelsällskap Wikingarnas medlemstidning, utkommer två gånger om året.
ADRESS:
Notholmsv. 8, 593 38 Västervik
BANKGIRO: 810-0901

ÅRGÅNG: 28 nummer 2-2018

ANSVARIG UTGIVARE:
Westerviks Segelsällskap Wikingarna
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Ordförande har ordet...
SOMMAREN 2018 ÄR TILL ÄNDA. Somma-

ren som vi alltid kommer att minnas. Alla
våra vildaste väderförväntningar överträffades med bred marginal. På våren brukar
jag hysa en förhoppning om att åtminstone
få uppleva en enda högtrycksvecka under
den kommande sommaren. Nu fick vi i
stort sett fyra månader med sol, värme och
stabila vindar. Varje dag bjöd på perfekta
förhållanden för lat och skön segling. Härligt! Det var väl egentligen bara midsommarafton som ett träffsäkert lågtryck
lyckades pricka in. Mot slutet av sommaren kunde man väl dock inte låta bli att
undra lite. Är detta normalt väder eller en
signal om förändrat klimat? Jag väljer att
vara optimist och tro på det förstnämnda.
Nästa sommar har vi säkert lågtrycken över
oss igen. Och med dem kanske lite mera
vind på onsdagskvällarna.

Det fina och torra vädret fick som följd att
bevattningsförbud även denna sommar infördes i kommunen. Detta förbud gäller
fortfarande när detta skrivs i oktober, vilket föranledde styrelsen att hyra en sjövattenpump att användas för avspolning av
våra båtar i samband med upptagningen.
Om detta fungerar bra kommer vi att använda det miljöstipendium vi fick av kommunen i våras för inköp av en egen
sjövattenpump. Detta i syfte att undvika de
problem som ytterligare en kanonsommar
kan medföra, men också för att spara
pengar. Det är dyrt att spola båtbottnar med
dricksvatten och ännu dyrare blir det troligen framöver.

in på miljöfrågorna (läs bottenfärgerna) som har blivit ett
hett debattämne på Notholmen. På årsmötet 2018 bestämde medlemmarna att var

OSÖKT KOMMER MAN DÅ

och en som har en båt i vattnet och/eller på
land på Notholmen ska lämna in en miljödeklaration där man anger vilken bottenfärg man använder. Tyvärr har mindre än
hälften av båtägarna i klubben hörsammat
årsmötesbeslutet. Det är ytterst viktigt att
medlemmarna följer de beslut som fattats i
demokratisk ordning av medlemmarna
själva. Och styrelsen är självklart skyldig
att verkställa beslutet som fattats vid medlemsmötet. Argument som att styrelsen ska
börja agera polis har framförts. Därför vill
jag påpeka att styrelsen varken kan eller
vill agera polis mot enskilda medlemmar.
Däremot är styrelsen, i kraft av att vi driver
en varvsanläggning, skyldiga att följa gällande miljölagstiftning. Miljödeklarationen
ska alltså ses som ett instrument för styrelsen att få en bild av bottenfärgsituationen
på Notholmen och också att få medlemmarna att själva tänka
efter och ta ansvar i frågan. Det är också angeläget att påpeka att
styrelsen inte har någon
färdig lösning på den
här svåra frågan. I vattnet är det egentligen
inget problem, man
behöver bara hålla sig
till godkänd bottenfärg.
Den stora frågan är hur
vi ska hantera båtarna på
land eftersom spolning
och slipning även av
godkända bottenfärger kräver åtgärder för
uppsamling av spolvatten och slipdamm. I
det nybildade Båtrådet för vi diskussioner
med övriga båtklubbar i kommunen för att
kunna lösa de här frågorna på bästa sätt.

2018 HAR INTE BARA bjudit
på vackert väder utan också på ett ganska
fullspäckat kappseglingsprogram. Förutom
våra ordinarie kappseglingar, där vi bland
annat kan glädja oss åt att ett 30–tal båtar
har ställt upp på minst en onsdagsegling,
har vi genomfört ett lyckat internationellt
SM i 2.4 R. Vi har också anslutit oss till
Svenska Seglarförbundets nya satsning
”Division 1 i segling”. Vi arrangerade en
delsegling i slutet av augusti och tävlingsformen ter sig modern och tilltalande. Man
tävlar i lag och med entypsbåtar, i vårt fall
C55. Banorna är korta och ligger publikvänligt nära land. Flera tävlingar arrange-

ras i vår region och totalsegraren flyttas
upp till allsvenskan. Division 1 gav mersmak och något vi enligt min mening bör
satsa på även i fortsättningen. Alla kappseglingar arrangeras i samarbete med WSS
och detta samarbete fungerar mycket bra.
Ungdomssektionens verksamhet kan
inte annat än betecknas som lysande. Nu är
det full fart på holmen alla kvällar i veckan.
Den nystartade havskappseglingsskolan
har blivit en succé och eleverna har även
med framgång deltagit i våra kappseglingar. Ungdomsledarna lägger ner mycket
tid och arbete på verksamheten. Resultatet
har inte låtit vänta på sig. I det här sammanhanget vill jag också passa på att tacka
Pelle Anderson och Roger Axmon som generöst och välvilligt ställt sina Scampi till
ungdomssektionens förfogande.
Avslutningsvis vill jag tacka alla som på
olika sätt bidragit till vår verksamhet under
året. Ingen nämnd, ingen glömd, men engagerade medlemmar är en förutsättning
för att vår verksamhet ska bli framgångsrik
och trivsam för oss alla.

OLLE SVERNELL
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❯ RAPPORT FRÅN HÖSTMÖTET

Ett höstmöte med fokus på segling
för vuxna och för unga
TEXT MONA ÅKERMAN

Söndagen 21 oktober samlades 36 medlemmar, varav 7 från styrelsen, till höstmöte.
Ordförande Olle Svernell öppnade höstmötet 2018 med att sammanfatta det som
hänt sen årsmötet.

Det har varit en oförglömlig sommar med
mycket värme och vind. Vi har genomfört ett späckat kappseglingsprogram som
inkluderat SM i 2.4 och Division 1.
Mycket aktivitet har skett i Ungdomssektionen där havskappseglingsgruppen har
varit ett lyckat nytillskott i klubbens utbildningsverksamhet. Han riktade ett särskilt tack till Per Andersson och Roger
Axmon som ställt sina båtar till klubbens
förfogande.
När det gäller gäster i hamnen under
sommaren har den nedåtgående trenden
vänt. Ett tack riktades till de som arbetat
som hamnvärdar.
Torkan har lett till bevattningsförbud
som fortfarande gäller vilket lett till planer på att köpa in egen sjövattenpump.
Som vanligt, på höstmötet, låg huvud4

tyngdpunkten på sektionernas förslag till
verksamhet det kommande året.

Seglingssektionen
Det preliminära seglingsprogrammet,
som du hittar på annan plats i detta nummer av Wikingnytt, antas senare av Smålands Seglarförbunds årsmöte. Datum för
SM/X-pokalen kommer att fastställas senare. Utöver detta program kommer det
inom sällskapet att köras seglingar i Dragon Force (radiostyrda segelbåtar) på
söndagseftermiddagar.
Många klubbar har soloklass i sina seglingar. På mötet föreslogs att också vi ska
ha detta och Seglingssektionen får ta ställning till frågan inför kommande säsong.
Frågan om svårighet att få funktionärer
vid klubbens seglingar togs upp. Förslag

väcktes om att ställa krav på deltagare i
onsdagscupen att också vara funktionär.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen planerar för en omfattande verksamhet också 2019.

Seglarskolan för ungdomar startar i slutet av mars med teori under mars/april
och seglingarna börjar i slutet av april beroende på väder och vind. Seglarskolan
för ungdomar körs på måndagar.

På onsdagar blir det träning för äldre elever samt instruktörer. Även andra som
vill vara med och träna 2-Krona kommer
att vara välkomna att delta.

Seglarskolan för vuxna börjar också i
slutet på mars. Den kommer att bedrivas

VÅRA NYA
MEDLEMMAR

WSSW hälsar följande nya
medlemmar som valts in under
januari till och med augusti
2018 välkomna!

på tisdagar, onsdagar och torsdagar på grund
av det stora trycket på platser. 2019 kan vi ta
emot 12 elever per dag. Båttyper som används i seglarskolan för vuxna är C55 samt
606. Tisdag och torsdag är för nybörjare och
onsdag för fortsättare.

Havskappseglingsgruppen, fortsätter på
torsdagar och de Onsdagsseglingar som planereras. Det är inför 2019 ett något högre
tryck på denna utbildning, som blev en succé
2018. Ett delmål för Havskappseglingsgruppen är ett deltagande i ÅF Gotland Runt
2019 med en båt och besättning.
Seglarskolans alla grupper körs både
under våren och hösten. Höstterminen för
Seglarskolan börjar i slutet av augusti, när
skolan börjar.
Utöver ovanstående kvällsgrupper kommer det att anordnas läger vecka 25 på
Skansholmen från lördag till och med torsdag. Vecka 26 samt 27 blir det dagläger på
Notholmen. Vi hoppas att vi även 2019 kommer kunna avlöna instruktörerna tack vare
kommunpraktiken. Weekendläger på Skansholmen planeras i början av september. Det
planeras även för ett kompetensläger i Västervik för Smålandsdistriktet, där alla äldre
elever och instruktörer från Småland, bjuds
in till en helg. Som vanligt arrangerar vi paraläger runt vecka 34. De båtar som då används är våra 2.4:or.
Slutligen planerar sektionen för att vara
med på Västervik Outdoor i början på juni.
Då får man prova på olika utomhussporter
nere i Fiskarhamnen och vi tar med oss båda
C55 samt har Optimist och 2-Krona på land.
Vi tar med våra kölbåtar för att även erbjuda
”prova på” i dessa.
Ungdomssektionen har ett fortsatt behov
av hjälp i form av några som hjälper till att ta
hand om materialet.
Varvssektionen
Varvssektionen uppmanar medlemmar som
har planer på att sälja sin båt eller köpa ny

att tidigt meddela detta. På så vis får sektionen bra förutsättningar för att planera för och
anpassa till nya behov.
Datum för sjösättning är ännu inte fastställt. Håll utkik på hemsidan!

Fastighetssektionen
Under resten av 2018 kommer renoveringen
av mastskjulet och altanen att renoveras.

Utbildning
WSSW har behov av flera utbildade funktionärer såsom domare och seglingsledare.
Därutöver behövs instruktörer i alla åldrar.
Därför kommer sällskapet att anordna både
regelkurs och kurs till förarbevis i vår. Medlemmarna uppmanas delta. Det finns också
stora möjligheter att delta i kurser för instruktörer, domare mm.

Motioner och styrelsens förslag
Till mötet hade det kommit in två förslag
från medlemmarna. Den ena handlade om att
inte hyra ut platsen vid mastkranen och den
andra om att flytta anläggningen för tömning
av septiktankar till serviceplatsen vid mastkranen. Båda förslagen antogs av mötet.
Mötet antog också styrelsens förslag om
höjning av avgiften för ej utförd arbetsplikt
till 2 500 kr i syfte att öka incitamentet för att
utföra arbetsplikten.
Styrelsens förslag om inköp av sjövattenpump för tvätt av båtar diskuterades och resulterade i ett beslut om att göra ännu ett
försök med inhyrning av pump kommande
höst för att få ett bättre beslutsunderlag.
Under punkten Övriga frågor diskuterades bland annat frågan om upptagning med
masten på. Beslutet blev att gå ut med en förfrågan till medlemmarna för att sondera hur
stort intresset är.
Efter cirka tre timmar hade vi som var där
dryftat alla de frågor vi hade för detta medlemsmöte och ordförande Olle kunde slå
klubban i bordet för avslut och hemgång.

Olle Hjort
Kajsa Neumann Bengtsson
Rutger Nandorf
Bo Pettersson
Ann-Christin Forsberg
Sören Christensen
Johan Knutsson
Monica Eriksson &
Christer Eriksson.

Johan Knutsson

Sören Christensen
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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

Möjligheten till
utbildning

TEXT PETER SALOMONSSON

Vi har stor brist på medlemmar som är utbildade funktionärer. Vi behöver utbildade funktionärer och domare
för att kunna arrangera kappseglingar i framtiden.

KLUBBAFTON
PÅ NOTHOLMEN

Kustbevakning

Kustbevakningen kommer med en
av sina båtar för visning och håller
ett föredrag om bl.a grundstötningen
utanför Flatvarp.
Datum: 14 november

SMHI

Joakim Langner från SMHI håller
föredrag om framtidsutsikterna
för vår miljö samt en del meteorologi.
Alltid lika aktuellt och intressant.
Datum: 17 januari

OM KLUBBEN SKALL LEVA vidare som
en idrottsförening måste vi se till att vi
har kompetens att ta emot och utbilda
juniorer samtidigt som en idrottsförening skall ge medlemmarna möjlighet
att förkovra sig inom sin idrott.

Svenska seglarförbundet anordnar
kurser inom följande områden:

• Instruktörer och tränare i flera steg.
• Kappseglingsfunktionär, seglingsledare och tävlingsledare.
• Domare, mätman och besiktningsman.
Inom navigationsområdet finns
en mängd utbildningar.

Förarbevis, kustskepparintyg, utsjöskepparintyg, seglarintyg och kanalintyg.

Allt fler klubbar kräver redan idag att
medlemmarna har förarintyget, som
förväntas ligga till grund för ett kommande ”Båtkörkort”

Att ordna cirklar inom klubben ger inte
bara ökad kompetens, man får också
trevliga kvällar tillsammans med andra
klubbmedlemmar med samma intressen.
Vi försöker att även denna vinter att anordna en kurs till förarintyg.

Kursen i kappseglingsregler är omgjord
och är mycket informativ med både animerade filmer och ”live”filmer. Den
planeras att starta i januari.

För datum och tider se hemsidan
www.wikingarna.com

Våra klubbaftnar fortsätter,
se spalten bredvid.

VIDARE SÖKER JAG i skrivande stund en
föredragshållare som går igenom hur
man servar och underhåller sin dieselmotor.

Kommande utbildningar aviseras på
hemsidan. Kontakta mig om du vill
utbilda dig.
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ÅRETS SEGLINGAR 2018

ÅRETS SEGLINGAR

TEXT ULF ANDERSSON

Då var det dags igen!! Nu har jag åter hamnat vid mitt tangentbord för att fullborda sammanställningen av årets seglingar. Som säkert den intresserade WN-läsaren har noterat så har vi numera alla
kappseglingar och ungdomsverksamhet tillsammans med WSS. Båda sällskapen är medlemmar av
Svenska Seglarförbundet och därmed anslutna till det nationella Riksidrottsförbundet.

Svenska Seglarförbundet är ett av 71 specialidrottsförbund som är anslutna till
Svenska Riksidrotts-förbundet, RF, och
ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Svenska
Seglarförbundet har cirka 105 000 medlemmar fördelade på 342 klubbar, 16 distrikt och 76 klassförbund.
Vision Svensk segling - tillgänglig för alla.
Jag skall i denna backspegel även rikta
densamma framåt. Framtiden, för oss och
för alla verksamheter inte bara inom
idrotten utan alla oavsett inriktning,
är satsningen på barn och unga som en
livsviktig del. Nu har vi en livaktig ungdomsverksamhet inom sällskapet. Men
jag är inte nöjd, vi borde ha fler ungdomar. Sällskapet förfogar över att antal jollar (2 krona) och kölbåtar (C55) detta kan
och borde locka fler ungdomar till oss.
Så alla tävlingsinriktade personer som
vill bli bäst, ung som gammal, nu finns
det möjligheter att sätta WSSW på den
seglingsmässiga elitkartan. Du behöver
inte satsa pengar på någon egen båt. Den
finns hos oss. Inga dyra anmälningsavgifter, dom står vi för. Det enda du behöver, och nu vänder jag mig till alla
seglingsintresserade medlemmar, kvinnor,
flickor, pojkar ungdomar, seniorer, är flyt8

väst och kläder. Du kan börja träna när du
vill samla ihop en besättning (tre personer),
träna så mycket du vill utan att det kostar.
Detta erbjudande kan vi ge när vi nu
har tre C55.or och 11st 2Kronor, som är
till för att kappseglas. Detta är ett unikt
tillfälle att göra det roligaste som finns,
att kappsegla.

ALLSVENSKAN OCH DIVISION 1
Jag slår ett slag för Allsvenskan och Division 1. Så här går det till, taget direkt
från SSF:s hemsida.
Det ska vara enkelt och lätt att segla
och kappsegla. Allsvenskan Segling har
ett lättillgängligt format där klubbarna
kappseglar i tillhandahållna båtar. Nu vill
Svenska Seglarförbundet göra det möjligt
för fler klubbar att vara en del av Allsvenskan Segling och därmed inspirera till
mer segling i klubbarna genom ett enkelt
format.

UPPLÄGG FÖR DIVISION 1
Sverige delas in i fyra delar, norr, syd, ost
och väst. I var och en av dessa regioner
arrangeras två deltävlingar per år. Arrangörsklubbar får guidelines för genomförandet och mall för kappseglingsschema
av SSF, men SSF är inte på plats för att

genomföra evenemanget. Anmälningsförfarandet sker via arrangörsklubb och
deltagare betalar också anmälningsavgift
till arrangörsklubben. Efter de två eventen tas en resultatlista fram, vinnaren i
den sammanställda resultatlistan i vardera regionen får en plats i Allsvenskan
nästkommande år. Därmed kommer fyra
nya klubbar in i Allsvenskan varje år och
fyra klubbar halkar ned till division 1.

BÅTAR
Valet av båttyp för deltävlingen görs av
arrangörsklubben, så länge båtarna är likvärdiga i skicket och kräver minst två
personer i besättningen. Därmed kan antalet i besättningen variera mellan de
olika deltävlingarna och de olika regionerna. Antalet båtar avgörs av hur många
lag som är anmälda till division 1 i vardera regionen, dock är minsta antalet tillhandahållna båtar tre och max sex
stycken. Minsta antalet lag på en deltävling är tre och max 18.
KAPPSEGLINGSFORMAT
Formatet på själva kappseglingen är liknande Allsvenskans. Korta race (12 - 15
minuter) på en bana nära land. Direktdömning kommer att tillämpas och vår

❯

förhoppning är att detta blir ett bra tillfälle att utbilda fler domare
i klubbarna. För att tiden på vattnet ska vara så effektiv som möjligt rekommenderas besättningsbyte på vattnet. Tävlingen genomförs under två dagar. Lagen ska få segla minst tre race vardera
per dag.

ÅRETS SEGLINGAR 2018

ONSDAGSCUPEN

Bana Skeppsbrofjärden 6 delseglingar bästa resultat per delsegling vinner. Enligt resultatlistan 24 båtar deltog.

KLUBBLAGEN
Personerna i laget ska vara medlemmar i den klubb de tävlar för.
Klubblaget får bestå av minst fyra personer och har ingen begränsning uppåt. Besättningen kan fritt varieras mellan dessa
personer under deltävlingen. Inga krav ställs på kön eller ungdom i laget (vilket är krav i Allsvenskan) dock är detta en stark
rekommendation från SSF då vi tror på att formatet med landnära kappsegling i tillhandahållna båtar skapar tillgänglighet för
fler medlemmar i klubben, framförallt för ungdomar och kvinnor. Vi ser en mycket positiv utveckling av detta i de Allsvenska
klubbarna och det vill vi fortsätta att uppmuntra till.
REGIONER
De fyra regionerna består av ett antal geografiskt närliggande
distrikt.

Region Norr: Norrbotten, Västerbotten,
Mellannorrland, Dalarna.
Region Ost: Uppland/Gästrikland, Stockholm,
Västmanland, Södermanland, Gotland.
Väst: Örebro, Värmland/Västergötland, Västkusten.
Syd: Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne.

Allsvenskan Segling blev direkt en succé när den lanserades
2015. 18 klubbar deltar i ligaserien och det arrangeras fyra deltävlingar per år. Inför 2018 lanseras en underliggande serie, Division 1, där vinnaren i vardera region får en plats i Allsvenskan.
Två huvudmål med Allsvenskan är att stärka klubbkänslan
samt att få mer uppmärksamhet i lokal media.
Vill du veta mera kontakta Seglingssektionen eller Ungdomssektionen.

Resultat Onsdagscupen 2017
(Totalt 24 båtar)
SRS-1 Båtar över 2000 kg:
1. Per Larsson
2. Martin Avander
3. Håkan Sällberg
4. Gert Fasting
5. Michael Alamaa
6. Arne Bernström

BB10M
Scampi
Omega 28
Sirena 38
S30
Crown 39

SRS-2 Båtar under 2000 kg:
1. Kaj Heed
Mustang j.
2. Bo Hoffsten
H båt
3. Gunnar Söderberg 606
4. Olle Svernell
Folkbåt
5. PG Fransson
J 24
6. Roger Thillson
606

WSSW
WSSW
WSSW
WSS
WSSW
WSSW

WSSW
WSSW
WSS
WSSW
WSSW
WSSW
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VISBYSEGLINGEN

Åtta båtar var anmälda men vädrets makter var inte på vår
sida. Det utlovades stormbyar till söndagen vilket fick till
följd att tre besättningar valde att utgå.
Seglingen genomfördes i stället inomskärs mål vid Svartbådans fyr (Gryts skärgård) med natthamn vid Gryts varv.
Lördag start vid Svartbådans fyr med mål Valdemarsvik.
Söndag Start Valdemarsvik med mål enslinjen vid Skansholmen.

WIKING RACE

Här delades seglingen upp i två klasser, lilla och stora
Wiking Race.
Stora klassen seglades på en havsbana med rundning av Blå
Jungfrun med start på fredagskvällen. Lilla klassen seglades på
en bana inomskärs.
Resultat Wiking Race

Lilla Wiking race:
1. Olle Svernell
2. Team Bryggseglarna
3. Per Larsson
4. Gert Fasting
5. Martin Lindved
6. Håkan Sällberg

Folkbåt
H båt
BB10M
Sirena 38
MD35
Omega 28

WSSW
WSSW
WSSW
WSS
WSSW
WSSW

Stora Wiking race:
1. Bo Djerf
2. Arne Bernström
3. Bengt Jannsen

Eloge 38
Crown 39
Express

WSS
WSSW
WSSW

Resultat stora Wiking Race
(Endast 3 deltagande båtar)

Resultat Visbyseglingen
Sammanlagt alla två delseglingar
1. Bosse Djerf
2. Stefan Jonsson
3. Arne Bernström
4. Mikael Alamaa
5. Seglarskolan

KLUBB- OCH VÄSTERVIKSMÄSTERSKAPEN (KM/VM)

Eloge 36
Rival 22
Crown 39
S 30
Scampi

WSS
WSSW
WSSW
WSSW
WSSW

Tävlingsbanan förlades denna gång till Lucernafjärden. Åtta båtar deltog från båda sällskapen. Segrare och tillika Västerviksmästare blev
Per Larsson, WSSW i sin BB10M.
Resultat KM & WM 2018
(Totalt 16 båtar i KM+WM)
KM-WSSW
1. Per Larsson
2. Kaj Heed
3. PG Fransson

BB10M
Mustang junior
J24

Västerviksmästare
Per Larsson, WSSW

Klubbmästare WSSW
Per Larsson, WSSW
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WSSW
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TOUR DE SMÅLAND

Segling med C55:or i Västervik på Skeppsbrofjärden.
Resultat Tour de Småland
1. Erik Svensson
2.Thomas Ragnarsson
3. Ulf Johansson

Mönsterås
WSS
WSSW

DIVISION 1

Andra kvalseglingen segling på Skeppsbrofjärden C55,
8 race korta banor.
Resultat Division 1 - C55

1. Henrik Elfström
2. Peter Salomonsson
3. Björn Hofström

OSS (Oskarshamn)
WSSW
LSS (Linköping)

ÅRETS SEGLINGAR 2018

BYXELKROKEN

Byxelkroken seglades för 50:e gången. Det var därmed jubileumssegling.
Tyvärr så ville vädrets makter annorlunda. En alltför kraftig vind omintetgjorde en överfart till Öland. Arrangörsklubbarna WSSW och WSS beslutade att köra en inomskärsbana,
alternativ B i seglingsbeskrivningen. En bana som gick på
Gudingen med rundning av Stora Rätö. Två seglingar en på
lördagen och en på söndagen genomfördes i kraftiga vindar.
35 båtar kom till start. Totalvinnare blev Stefan Jonsson
WSSW i Rival 22.

Resultat Byxelkroken 2018
(Totalt 35 båtar)
Totalt:
1. Stefan Jonsson
2. Bo Hoffsten
3. Peter Salomonsson
4. Anders Svensson
5. Bosse Djerf
6. Martin Lindved

Rival 22
H Båt
Pronavia 38
DS 37
Eloge 38
MD 35

Grupp E
1. Thomas Ragnarsson Arcona 35
2. Fredrik Björklund
Albin Nova
3. Peter Nilsson
Linjet 32
Grupp F
1. Peter Salomonsson
2. Marcus Österberg
3. Arne Bernström
Grupp G
1. Stefan Jonsson
2. Bo Hoffsten
3. Bosse Djerf

Grupp H
1. Anders Svensson
2. Martin Lindved
3. Patrik Svensson

WSSW
WSSW
WSSW
FBS
WSS
WSSW
WSS
WSS
Figeholm BK

Pronavia 38
J 122
Crown 39

WSSW
WSS
WSSW

Rival 22
H- Båt
Eloge 38

WSSW
WSSW
WSS

DS 37
MD 35
X99

FBS
WSSW
WSS

Grupp shorthand med flygande segel
1. Anders Svensson
DS 37
2. Bosse Djerf
Eloge 38
3. Martin Lindved
MD 35

FBS
WSS
WSSW
11
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WIKINGAR PÅ FRÄMMANDE BANOR

Några av våra kappseglare hade tagit klivet ut på främmande banor. Lennart
Jacobsson ställde upp med sin Crown 39
på Oxelösunds anrika Arkö Runt. Dessutom var han som vanligt med tillsammans
med kompisen Bosse Djerf och seglade
tvåmansseglingen Seapilot med sin Eloge
38, även där arrangör Oxelösunds SS.
Ytterligare en båt från Wikingarna deltog,
nämligen Arne Bernström som tillsammans med Ingemar Olovsson seglade
Arnes Crown 39:a. Björn Liffner seglade
upp till Nynäshamn och ställde upp i Nynäshamnsregattan tidigare Hyundai Cup.

Seapilot2star
Vinst för Djerf och Jacobsson!!
Efter en stark avslutning i det 101 båtar
starka fältet vann dom sin klass med ett
par minuter före tvåan i gruppen, Arne
Bernström och Ingemar Olofsson blev
sjua i samma grupp.

12

Nynäshamnsregattan
En tapper viking hade seglat upp till
Nynäshamn och deltog i den 103 båtar
starka fältet nämligen Björn Liffner i sin
Omega 30.
Det är inte lätt att placera sig bra bland
”superhottade” båtar men en 85:e plats
blev det till slut.

Arkö Runt
Oxelösund SS är arrangör och bana med
start i Oxelösund, runda Arkö och mål
Oxelösund. Där har ni det enkla upplägget.
Lennart Jacobsson deltog nu med sin
egen Crown 39:a och kom på 11:e plats,
43 båtar deltog.

Björn Liffner ställde upp i Nynäshamnsregattan
tidigare Hyundai Cup.

”De var det hele”
Jag brukar alltid avsluta med att gardera
mig om jag glömt någon eller några i
denna tillbakablick. Det får ni leva med
eller skicka in och berätta, WN fönstret
står alltid öppet.

13
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HAVSKAPPSEGLINGSKOLAN

Havskappseglingsskolan
Efter att ha upptäckt seglarskolan på Västervik Outdoor
anmälde vi oss (Daniel och Martin) ivrigt.

TEXT/BILD DANIEL NORDENSKJÖLD & MARTIN AVANDER

DET SKULLE BLI C55 SEGLING. Vi fann där

också våra nya seglarvänner Johan och Anders. En vänskap som tycks kunna bestå.
Ingen av oss fyra är några erfarna seglare men det finns mycket vilja, vi trivs
ihop och har extremt roligt. Det kändes
inte så svårt att segla till att börja med
innan vi upptäckte att det fanns mer utmaningar än vi anade. C55 är en rolig båt
men vi hade alla viljan att på något sätt
gå vidare.
På vårkanten kom ett påbud att det
skulle bli en havskappseglingsskola.
Kändes nästan för bra för att vara sant.
Som grädde på moset fanns det också två
Scampi till ändamålet. Det fanns ingen
tvekan. Vi kontaktade Anders fru och fick
14

klartecken för honom också.
De första teorilektionerna var på grekiska verkade det som. Vi har nu i efterhand förstått att vi inte hade frågorna och
kunde därför inte tillgodogöra oss informationen Tjalle gav oss. Själva båtlivet
började med att färdigställa båtarna för
säsongen. Det var inga självklara göromål med det gick bra med handfast ledning. Vi stripade, vaxade, bottenmålade,
mastade på och sjösatte. Det var mer än
spännande att kliva ombord för första
gången. En dröm började bli sann.

med
C55, inte så svårt men även här märkte
vi så småningom att vinna är svårare
LIVET PÅ KÖLBÅT KÄNDES, SOM

❯

än att segla.
Målet var att delta i två havskappseglingar och onsdagscupen.
Onsdagcupen har flutit på bra, inte
missat ett tillfälle. Vår herre har dock sparat en del på vinden. Desto mer vind var
det på våra andra seglingar. Visbyseglingen blåste bort, gick i stället till Gryts

Varv. En fantastik seglats. Vädret på
ditvägen var strålande och skärgården vacker. Väl i Gryt åt vi glupskt
var sin halv kyckling och somnade
gott. Daniel och Martin på hotellrum, Johan och Anders i båten. Efter
en stadig hotellfrukost bar det iväg
hemåt. Hemvägen blev lite blåsig.
Vi hade inte kommit till revning i
vår skola ännu vilket ställde till det
lite. Det slutade med motor sista
biten hem. Johan var fördäckare och
var ganska sur (blöt) innan vi var
hemma.

VÅR NÄSTA UTMANING VAR Byxelkroken,
även den blåste inne. Lördagen tittade vi
på segling på Youtube istället. Söndagen
mönstrade vi på och gick ut på Gudingen.
Vädret var bra. Några småfadäser såsom
en trasig genua innan starten och lite klockfel fick vi leva med.
Seglingen gick bättre första fjärdedelen av banan. Av någon anledning lyckades vi inte gå så högt i vind som våra
medtävlande vilket gjorde att vi inte

HAVSKAPPSEGLINGSKOLAN
❯ THE TALL SHIP RACE

Mycket skagenröra, bagetter
och brieost blev det.

vann... Vi kom i mål i alla fall och vann
en flytväst.
Vi har haft en underbar säsong och allt
har bara varit trevligt. Mycket skagenröra, bagetter, brieost och oliver. Vi har nu
även träffat Scampins ägare Herr Andersson med fru. Vi är oerhört tacksamma för
att vi kunnat disponera dessa två båtar
och vi ser fram mot ännu en säsong.

15

❯ VUXENSEGLARSKOLAN

VUXENSEGLARSKOLAN
De allra flesta kommer nog i kontakt med seglingen
redan som barn eller ungdom.
KANSKE FINNS EN SEGELBÅT I familjen
och man får en naturlig introduktion till
det hela. Eller så hänger man med en
kompis som vill gå seglarskola för barn
och ungdom. För oss andra, vi som halkat
in i efterhand eller som bara blivit nyfikna och velat prova på, kom vuxenskolan som en möjlighet för ett par år sedan.
Trots att bakgrund och förutsättning hos
deltagarna är skiftande går man initialt igenom grundläggande teori som sedan ska
omsättas i praktik. Visst är det svårt i att
hålla reda på alla nya uttryck och lite nervöst att framföra en segelbåt som nybörjare, men med ledning från instruktörer i
följebåt så faller det hela snart på plats.
Mycket handlar ju om att få tipsen i rätt
stund för att underlätta inlärningen.
Successivt lär man sig ta hand om båtarna i samband med sjösättning och upp-

16

TEXT SUSANNE KINELL

tagning, bra kunskap som kommer till pass
om eller när egen segelbåt blir aktuell.

FRÅN BÖRJAN ÄR DET SVÅRT ATT förstå
vitsen med att som elev vara med på onsdagskappseglingarna, men i efterhand är
det lätt att se övningen som ger en överblick samt träning på väjningsregler. Även
om man nog mest är i vägen för de andra.
Från att ha varit nybörjare, och sedan
fått fästa kunskaperna som fortsättningselev dras nu blicken vidare mot havskappsegling. Här ges möjlighet till
utökade kunskaper om arbetet kring seglingen som förberedelser, navigation och
väderanalys m.m.
Med rätt grund att stå på kanske en egen
segelbåt så småningom är aktuellt.

Bra övning är att vara med på onsdagseglingen.
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"Nu döper han ungen"
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SEGLINGSBERÄTTELSE DEL 1 - BO HOFFSTEN

TEXT BO HOFFSTEN

Vykort från Sandhamn.

Enligt mina föräldrar blev
jag medlem i Wikingarna
när jag föddes i juli 1954
och i april samma år
"döptes" jag vid Lilla Ringholmen när vi kapsejsade
med Wikingbåten Kajsa.

Det var Erik "Affa" Karlsson som fällde
kommentaren; "Nu döper han ungen", när
gubbarna stod på Notholmen och såg på.
De hade avrått från segling i den flängiga
västvinden. Under mina barnaår kunde vi
segla ut ett gäng båtar med vuxna och barn
och ligga i en vik och bada och ha det
skönt. Det var oftast vid Katsholmarna
nedanför Spåröfyren eller i norra Kroköviken. Någon kanske hade en transistorradio framme så vi kunde lyssna på till
exempel Radio Nord. Inför kvällen var
det alltid några som samlade ihop ved så
vi kunde göra en brasa och grilla korv.
18

Bullens Pilsnerkorv på burk var praktiskt
när ingen hade kylbox ombord.
Toalett ombord fanns inte på Folkbåtar, Mälar-22:or och liknande båtar, så det
var hinken eller skogen som gällde. För
er som inte känner till det, kan jag säga
att vi som seglade Drake hade det likadant som de flesta. Liten förpik till barnen, vi var fyra syskon. Ett "pentry" som
innehöll ett uttagbart kök med en liten gasoltub som låg strax bredvid.
Varför berättar jag det här, kanske du
tänker? Jo, för att jag tänkte göra liten artikelserie om seglandet och olika kappseglingar förr, och hur det har utvecklats.
Egentligen kan jag inte berätta så mycket
om hur andra människor uppfattat det, så
det mesta kommer att berättas med utgångspunkt från mina egna iakttagelser.
Kanske kan jag få med någon intervju
med andra Wikingar till kommande nummer? Kom gärna med förslag.
På den tiden var långfärder ovanliga
även om några gjorde avsteg från det
ibland. Ett par exempel på det var 1955,
när några besättningar i Wikingsnäckor
seglade till Stockholm och Sandhamn,

och min familjs segling till Christiansö
vid Bornholm 1964. Den seglingen
gjorde vi i en Drake, vilket jag berättat
om i ett tidigare nummer av Wikingnytt.

Ekholmen
På Ekholmen hade Wikingarna en del av
sin verksamhet. Ekholmen ligger vid
Gränsö slott. När jag var liten var "Ekholmsträffen" en av höjdpunkterna. Eftersom klubben inte hade någon utrustning
på holmen fick man transportera ut bord,
bänkar samt all övrig utrustning med de
båtar som fanns. Tidigare om åren hade
man också fraktat ut en kägelbana som
man riggade upp för helgen. Borden placerades på rad nere i den lilla sänkan på
ängen bakom berget som vetter mot farleden. Där skulle det bli knytkalas.
För dig som inte känner till varför
WSSW hade Ekholmen som sitt ställe,
kan jag berätta att klubben tidigare fick
hyra ön av Baron Fleetwood på Gränsö
Slott. Klubben hade då Ekholmen som
sin klubbholme varifrån kappseglingar
anordnades. På berget fanns då Wikingvimpeln målad. Konturerna efter den
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Ekholmen - från kameran sett Wikingbåt, C-kanot,
Folkbåt, Drake.

finns fortfarande kvar. Titta gärna efter
den nästa gång du seglar förbi. På berget
fanns även en stång som var vit- och
svartmålad, och på stången satt en stor
röd korg som hissades eller sänktes. Detta
för att de tävlande skulle vet hur många
minuter det var kvar. Stången med korgen användes senare inne på Notholmen
vid skutmasten.
Den sydöstra delen av berget användes
som dansbana eftersom det är alldeles
flackt. Bl.a. Erik "Affa" Karlsson och min
far, Eric Hoffsten spelade dragspel för de

SEGLINGSBERÄTTELSE DEL 1 - BO HOFFSTEN

Mälar-22:or, folkbåtar och drakar. En
annan båttyp som var populär, särskilt
bland ungdomarna, var C-kanoten, eller
C-lådan som den oftare kallades. En tvåmastad enmansbåt som kunde inredas
med bl.a. utrustningslådor under däck. De
flesta hade också ett tält som snörptes
runt sittbrunnssargen och hissades i storoch mesanfallen. Plats för två på durken
och med luftmadrasser blev det bekvämt.
Kanotgänget var förstås också med på
Ekholmsträffen. Jag minns en gång när
Per Berge skulle gå iland från sin C-låda
med en grön grogg i ena handen. För att
smidigt ta sig iland från en C-låda var
man tvungen att gunga båten ifrån sig,
och snabbt ta sig förbi masten. Han missade detta och halkade i sjön. Det enda
som syntes över vattenytan var ena handen med den gröna groggen. Den var räddad! När han sen kom upp till ytan såg
han mycket nöjd ut, trots det ofrivilliga
badet. Ekholmsträffen var således en tradition i många år efter det att Wikingarna
fick hyra Notholmen där vi nu håller till.

Kroköträffarna
På Krokö, oftast i norra viken mot nordostsidan, hade Wikingarna många träffar
under 1960-talet. Kanske för att där fanns
en liten äng att tälta och spela boll på. Vid
dessa träffar var det som regel "High life"
med stim och stoj. Jag minns när det kom
ut ett gäng i en motorbåt. De hade med
sig ett litet tråg som liknade en enkel jolle
med brädor på sidorna och masonit i botten. En förlaga till de släpleksaker av
plast och gummi som dras efter motorbåtar nu för tiden. Roland Sällberg som gillade fart och fläkt var inte sen med att låta
sig dras efter båten. De startade ett stycke
in i viken så det skulle bli publikt. Någon
planing på ytan blev det inte utan tråget
med Roland for ner till botten och rev
upp ett moln av dy. Roland som ville testa

Min far Eric Hoffsten spelar.

dansande. Ja, det var riktigt mysigt att få
vara med på dessa träffar som fortfarande
pågick ett stycke in på 1960-talet.
Tidigare hade det mest varit Wikingbåtar som gällt, sedan fylldes det på med
Wikingsnäckorna som hade ruff, vilka
medförde ett mer modernt och bekvämt
båtliv. Så småningom skaffade medlemmarna ännu mer beboeliga båtar som tex

Wikingsnäckor förtöjda i skärgården.

ordentligt höll sig i och släppte inte taget.
Trots flera försök uteblev planingen, men
vi som besåg det hela hade så roligt att
skrattsalvorna dånade i viken. Så småningom drog dessa träffar till sig andra
festglada personer och ön kallades ett tag
för "Krökö" vilket kanske inte var så roligt för en del, men som sagt, roligt var
det på Krokö.

Min far Eric Hoffsten i Wikingsnäckan Violet på
grund vid Trädskär 1954.

Kuggenseglingen
En kappsegling som var kul att delta i var
Kuggenseglingen. Vi startade inne vid
Notholmen och sen var det fri väg till
Stora Kuggen, som ligger bakom Händelöp. Klockorna ställdes efter klubbens
kronometer för att alla skulle ha samma
tid. Seglingen dit gick i bitvis grundbemängda vatten och då och då var det
någon som gick på. Det gällde ju att ta
genvägarna. Någon seglingsnämnd behövdes inte. Den som gick i mål först fick
fort som fan efter förtöjning springa ut till
granen på udden och klocka av de andra.
På kvällen tändes ett stort bål där vi sedan
satt runt elden och grillade korv, drack
gott och sjöng. Jag minns särskilt en gång
när Karl-Erik Johansson, "Kalle Koster"
sjöng "Amerikabrevet" och Roland Sällberg sjöng "Vid Västerviks stränder". På
söndagen var det kappsegling hem.
En av de sista gångerna vi deltog i
Kuggenseglingen var det jag och Thorbjörn Dahlkvist ombord i fars Drake S
157 "Violet III". Jag hade förmånen att få
disponera båten mot att jag skötte bland
annat vårrustningen. Vid tiden var jag 1617 år. Eftersom far, min bror Roger och
19
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Dödskallen på Stora Kuggen - "Port Royal".

jag byggt om båten från ruffad till kappad var det inte så bovänligt. För att råda
bot på detta riggade vi upp spinnakern
som sittbrunnstält. "Nu skulle Eric ha sett
er", sa någon. Ja, det hade nog inte varit
så populärt. Far hade haft mig och min
bror Roger i sin egna lilla seglarskola
under vår uppväxt, där det inte gick att
göra något annat än det han sa till om. En
tuff och bra skola tycker jag, i alla fall
idag, för vi lärde oss en hel del om hur en
båt skall hanteras.
På Stora Kuggen är en dödskalle
målad i vitt på berget längst in i viken.
Den har undertexten Port Royal. Tyvärr
har skogen vuxit upp, så för att kunna se
den måste man klättra upp ett stycke
bakom träden. Numera är den svår att urskilja, då det är 20 år sen den blev imålad.
Historien bakom dödskallen är att Eric
Fleetwoods pappa Leonid "Lonja" Fleetwood och Casimir Reuterskiöld tog med
sig barnen i Fleetwoods drake "Jolly
Roger" för att leka sjörövare. På draken
hade Lonja målat kanonportar längs
bordläggningen. Leken blev extra trovärdig då Lonja hade en träbensprotes efter
en olycka i sin ungdom. Om jag inte
minns fel var "Jolly Roger" byggd vid
Tore Holms Yachtvarv i Gamleby.

Gamlebyseglingen
En annan populär segling, som i år har
återupptagits, är Gamlebyseglingen. Den
är en trevlig ingrediens i höstens regattor.
Gamleby Segelsällskap anordnar en tillfartssegling med start i Västervik. Målgången är vid deras klubbholme Ullevi ö
som ligger mitt emot Casimirsborgs slott.
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På lördagskvällen är det knytkalas i
klubbhuset, och söndagen ägnas åt den
anrika Ulleviregattan som förr samlade
många båtar. Många roliga minnen har
jag därifrån. När vi var barn brukade vi
roa oss med att iaktta de vuxnas kvällsaktiviteter, eller när någon trillade i sjön
på grund av lite för mycket dricka. Knytkalaset uppe i klubbhuset drog för det
mesta fullt hus. God mat med kräftor är
aldrig fel. Förr brukade någon spela
dragspel till dansen. Ibland hade far med
sitt dragspel. Både för att spela när han

Bryggan på Notholmen.

sjöng Taubelåtar ombord i båten och uppe
vid dansen. På söndagen när kappseglingen pågick fick vi barn roa oss själva.
Då var det vassbåtar som gällde. Min bror
Roger och jag brukade samla ihop fjolårets vass som låg på stranden och binda
ihop den till kanoter som vi gränslade och
paddlade omkring på. Den snöpligaste
tilldragelsen för min del, var när jag i
vuxen ålder anmälde min Lady Helmsman utan att betala startavgiften för vandringspriset. Förr var det så att skulle man
segla om det priset fick man betala lite
extra. Nu bar det sig inte bättre än att vi
vann seglingen. Far och mor, som då seglade med sin Wasa 30 "Rödnäbba" kom
tvåa och hade betalat för tävlandet om
vandringspokalen, så de fick den med sig
hem. Snacka om dumsnålt, men jag
trodde aldrig att vi skulle vinna eftersom
farsan var med.
Ta en titt på seglingsprogrammet för
2019 och skriv gärna in Gamlebyseglingen
i almanackan. Kommer vi många från Västervik gläder vi inte bara oss själva, utan
också arrangören. Hoppas vi ses. Det finns
också mycket att berätta om midsommarträffarna på Händelöp och Barösundsträffen, men det får bli i något kommande
nummer av Wikingnytt.
Bo Hoffsten. Nöjesseglar en Lady Helmsman och kappseglar med en H-båt.

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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SKANSHOLMSLÄGER

INTE BARA SEGLING PÅ
SKANSHOLMSLÄGRET

TEXT KAJSA NEUMANN BENGTSSON

15 elever, 11 instruktörer, frivilliga i köket, segling, teori, sol, regn
och bad. Veckan som bjöd på allt och lite till, alla glada och ett
sommarminne för livet.
VECKA 25, TRADITIONEN som den äldre
generationen trånar efter år efter år och
återkommer till. En tradition som är värd
att hålla i och underhålla för att förbli
levande.
Förväntansfulla elever som inte hade
en aning om vilken gemenskap de skulle
komma att tillhöra.
Under veckan blåste det ganska
mycket och värmen lös med sin frånvaro
och vi hade i genomsnitt fem seglingstillfällen under veckan för alla elever. När
vädret inte tillät segling så hade vi teori
med eleverna som var i olika grupper, nybörjare optimist, fortsättare optimist och
2-krona nybörjare/fortsättare.
För att fylla ut dagarna ytterligare arrangerades lekar och åskådning av när
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några instruktörer visade hur det var att
segla i hård vind, till och med de fick
kämpa i 2-kronan.

volleyboll turnéringen grillade vi hamburgare, korv med
bröd och pinnbröd. Samma påstående
kom dag efter dag, ”Vi äter hela tiden”
och det ligger sin sanning i det eftersom
det serveras fyra mål per dag samt att det
smyger sig ner godis och läsk mellan där.
Vi från lägerledningen tackar våra frivilliga i köket Charlotte, Helen, Peter och
”Tjalle” som lagat näringsrik mat åt oss
under veckan.
Den sista kvällen på onsdagen så var
det dags för den traditionella barkbåtstävlingen i skönhet och snabbhet. I början
PÅ KVÄLLARNA EFTER

❯

SKANSHOLMSLÄGER

av veckan när detta upplystes för barnen att
det skulle byggas barkbåt var de lite funderande blickar som spred sig i gänget.
Ingen av dem visste hur man gjorde. Men
vår instruktör Hampus som även är scout
höll i en barkbåthyvlar kurs. Under veckan
kunde man se eleverna sitta vid sina tält
och putsa på barkbåtarna.
Veckan avslutades på Skansholmen
med föräldrar på besök. De fick se barnen segla, hjälpa dem packade ihop täl-

”Vi äter
hela tiden”

ten, sedan åt vi en gemensam lunch och
som traditionsenligt sjöngs det ”Tack för
maten den var god, gjord med kraft och
tålamod, tack för maten”. Ramsan som
sitter i ryggmärgen efter en vecka på
Skansholmen, kommer på något sätt att
prägla framtida erfarenheter, framtiden
som kommer att ligga för vår frivilliga
verksamhet inom seglingen i Västervik.

MITT FÖRSTA ÅR SOM LÄGERCHEF är
precis som jag försökt att spegla ovan,
allt som lägret är och betyder för mig är
tradition. En plats där jag känner trygghet, där jag kan gå undan vardagen och
bara vara mig själv. När jag tänker på lägret nu en mörk kall höstdag, allt jag känner är glädje och värme.
Skansholmslägret är något som jag vill
att varje deltagande elev och instruktör
samt frivilliga i köket ska känna en samhörighet till. Det arvet jag vill föra vidare
och kommer göra allt i min makt för att

bevara och belysa att vi inte får låta den
gå i glömska. Det är inte en enmans show
att arrangera lägret, det är precis som
klubbverksamheterna, precis som lägret,
en gemenskap. Att gemensamt ta hand
om resurserna vi har för att arrangera lägret, tillsammans med ett gemensamt mål
att ta traditionen vidare som vi alla är
uppväxta med.

FRAMTIDEN, ÄR LJUS som sagt bara vi alla
tar sitt strå i stacken och gör sitt, att vi fort-

sätter bygga verksamheten och en dag kanske ta lägret till sina storhetsdagar igen.
Men att kunna ha 30 elever igen eftersom
vi har resurser till det men viljan måste finnas hos oss alla och jag tror att den finns.
Det sista jag har att säga är bara ett
stort tack till framför allt Jakob och
”Tjalle” men även alla underbara instruktörer!

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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SEGLARSKOLAN

Deltagare i vår seglarskola är vår största resurs
TEXT JAKOB ELMERFJORD

UNGDOMSVERKSAMHETEN ÄR livsnerven

i en förening och därför är det en av våra
viktigaste uppgifter att dela med oss av
kunskap, erfarenheter och traditioner för
att på så vis fostra nya duktiga seglare,
som kan föra traditionen om denna un-

derbara sport och livsglädje vidare.
Det ställer stora krav på oss som segelsällskap. Vi måste kunna erbjuda kunniga
och ansvarsfulla ledare och instruktörer.
Vi måste också ha en båtpark som är mer
än bara funktionsduglig. Utrustningen

måste ständigt ses över och repareras för
att inget ska gå sönder och allra minst
skada någon deltagare.
Vi har varit lyckligt lottade genom året.
Vi har haft en god tillströmning av nya
deltagare och likaså deltagare som genom
åren kunnat flyttats upp till hjälpinstruktörer för att därefter också bli instruktörer.
Efter sommaren i år hade vi tre instruktörer som avslutat Gymnasietiden och fortsatt med nya studier alt. arbete. Livets
gång, men det märktes i gruppen att dom
inte fanns på plats. Viktigt är att tillströmning av nya instruktörer sker i samma takt,
vilket vi nog inte har inom kort.
Efter vårens härliga seglingar stundade sommarskolorna under tre veckor.
FÖRSTA VECKAN, V.25 HÖLLS på Skans-

holmen följt av två veckor med daglägerverksamhet inne på Notholmen. Totalt
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SEGLARSKOLAN

SEGLINGSPROGRAM
2019
Onsdagscup
15 maj
29 maj
12 juni
14 aug
21 aug
28 aug

Västervik Outdoor
Vi försöker att få flera att bli intresserade av segling bl.a under Västervik Outdoor.

hade vi ca 40 deltagare under dessa tre
veckor. Härligt!

skolorna drog
igång höstterminen gjorde vi detsamma i
seglarskolan. Redan från start hade vi
tappat ett par deltagare. Desto längre in
på hösten vi kom, desto fler tappades.
SAMMA MÅNDAG SOM

Seglarskolan avslutades med segling
och grillad korv den 24:e september.
Både mörker och kyla låg tätt runt Notholmen. Måndagen efter samlades 2-krona
deltagare samt en samling instruktörer för
att iordningställa jolleplanen inför vintern.
Vi mastade av 2-kronor, vände dem och
lyfte upp 606:orna. Allt gick snabbt och

1 juni

Wiking Race
7 juni - 8 juni.

Lilla Wiking Race
8 juni.

SM /X-pokalen A 22
Juli

Visbyseglingen
9 augusti - 11 augusti.

Division 1

24 augusti - 25 augusti.

VM/KM 2019
7 september.

Byxelkroken

14 september - 15 september.

Mot slutet var vi endast ca. 10 seglare
kvar. Vi som tappert var med på måndagarna diskuterade olika orsaker men
något konkret svar har vi inte. En del deltagare bekräftade sitt avhopp. Andra
sporter skulle provas på. Men flertalet vet
vi inget om. Detta borde kanske följts upp
på ett bättre sätt. Genom uppringning alt.
en enklare enkät som skickats hem eller
liknande. Fenomenet visar sig mer eller
mindre varje höst.

enkelt när vi alla hjälptes åt! Extra tack
till er som var med och hjälpte till!

alla deltagare, instruktörer och övriga för detta
året! Utan er fungerar det inte. Tillsammans blir vi starka!
VI I SEGLARSKOLAN TACKAR

Jakob Elmerfjord ordf. ungdom (WSS),
www.seglarskolan.nu
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DAGLÄGER 2018
❯

TEXT JAN FUREMO

”En dagbok skriven av Jan Furemo, lägerchef under v.27”

för att sedan åter gå på nord. Under eftermiddagen seglade hela flottan ut till L.
Ringholmen. Återkom 14:30.
En 2-krona gick på grund vid L. Ringholmen och skadade roder och centerbrordstrumman – obrukbar.

ONSDAG 4 JULI
Strålande väder, svag vind. Samling med
Instruktörerna, utsåg Hampus till seglarskolechef under eftermiddagen då jag
måste ta ledigt.
Under eftermiddagen gick man ut till
området vid L. Ringholmen med 2-kronor
och sedan även Optimisterna.
Kustbevakningen påpekade att följebåtarna körde för fort tidvis och
att Nils förföljdes vid en prick.

MÅNDAG 2 JULI
Strålande vänder, svag ostlig vind. Optimisterna ute
ett kort pass. Framåt lunch ökade vinden något och
starkare byar förekom.
Grillade korv vid lunchtid. Badning och kapsejsning under eftermiddagen
TISDAG 3 JULI
Halvklart och något svalare, nord ca. 0-3 m/s. Idag
seglade alla eleverna, Optimister och 2-krona. Vinden vred till ost och under eftermiddagen 2-3 m/s

TORSDAG 5 JULI
Strålande väder även idag, svag
sydlig vind. Nyckeln till Stora Grå
tappades i sjön vid kranen. Hampus
dök i och hittade nycklarna. Större
kork erfordras.
Efter lunch, badning och kapsejsningsövningar. Kustbevakningen här
för påpekande om fartbegränsningar
på 7 knop.
Samlade Instruktörerna för genomgång av reglerna m.m. Pinsamt
att vi som förebilder i Seglarskolan behöver påtala detta!

FREDAG 6 JULI
Fortfarande strålande väder, nordlig svag
vind. Gick ut till L. Ringholmen med två
2-kronor och Optimisterna. Vid lunch
kom Hampus och meddelade att han av
misstag gått på fel sida om en prick och
gått på grund. Skador på propeller och
skäddan, på ”Elaka Måns”.
Köpte glass och marsmallows på Coop
till avslutning.
Efter lunch – badning och teori.
Avslutade med samling där jag höll ett
kort förhör med eleverna, tackade instruktörerna för gott samarbete under
veckan, vartefter vi gav dom en stor applåd som tack.
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Renspolning av
båtbotten
❯

SJÖVATTENPUMP

har varit
bevattningsförbud har styrelsen beslutat att
hyra in en sjövattenpump för spolning av båtbotten i samband med upptagningarna. Den
pump som vi nu har hyrt har fem uttag och
har en kapacitet på 90-100 minutliter. En
högtycksspruta ligger på ca 7-8 minutliter,
så det kommer inte vara några problem med
trycket även om flera högtryckssprutor är
inkopplade på pumpen. Det är dock viktigt
att inte ha för lång slang mellan uttaget och
pumpen (max 20 metersslang) eftersom det annars blir
tryckförlust i själva slangen. Frågan om inköp av pump
diskuterades vid höstmötet 21 oktober, se referat i denna
tidning. Daisy DNF
DÅ DET UNDER EN LÅNG PERIOD

TEXT THORBJÖRN ANDERSSON

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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SOS - FLUGA

Här sitter Fluga och
väntar på hjälp!

VEM KAN RÄDDA FLUGA?

Det här är en historia som handlar om en ekorre,
som involverade två läkare och som slutar lyckligt.
i vecka 28 sommaren som nu tagit slut. Lennart, Tjalle,
Linda och jag var hamnvärdar. Som hamnvärd möter man många människor från
olika delar av världen och i många olika
typer av farkoster. Den här dagen kom det,
bland många andra, en ung familj från
Tyskland bestående av mamma, pappa och
en dotter på 7-8 år. De drog upp sin kanadensare på jollerampen. De behövde
handla och undrade om de kunde ha sin utrustning hos oss medan de uträttade sina
ärenden. Och visst gick det bra. Efter
några timmar kom de tillbaka glada med
proviant för ytterligare några dagar och
paddlade ut i skärgården igen.
Sedan dröjde det några veckor. En dag
kom det ett mail:
ALLT BÖRJADE EN DAG
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TEXT MONA ÅKERMAN

Hej Västerviks “ Wikingarna“,
vi har varit till kort besök med våran träkanadensare i eras hamn ca. 3 veckor
sedan.
Därefter tältade vi på klipporna ute på Södra Malmö. Där glömde varan dotter
Freya hennes käraste gosedjur, ett litet ekorre, som hon kallar för ” Fluga“. Det ligger
ca. 1,5 meter
högt i ett död tall uppe på översta klippan bara några meter över vattenkanten
på södra
Malmö utanför Västervik.
Koordinater är
57°47'29.1"N 16°41'01.0"E
57.791416, 16.683618
Vem kunde könne tänker sig att segla eller åker ut dit och hämta den? Freya
och vi skulle
vara väldigt tacksamt!!! Vi kan skicka pengar så ni kunde kunna skicka den
till oss till
Berlin/Tyskland. Det vore helt fantastisk!
Vi är ganska säkert, att det ligger fortfarande där, för den dyns inte så lätt
om man inte
klättrar up dit. och om nite örnen som vi såg där har tagit den :-(
Stor tack från Freya och oss till alla som kan tänker sig att hjälper…
Med bästa hälsningar
Vera, Freya och Gunter

❯

Ska vi ta snipan ut
och börja leta? Och jaha, tänker ni. Det
behövs väl inga läkare till en tygekorre.
Nej, jag skickade ut ett mail till styrelsen
med tanken att någon kanske ändå skulle
till södra Malmö. Jag fick snabbt svar
från allas vår ordförande Olle, tillika läkare, som har en kollega Anna som också
är läkare och som bor där ute. Han kontaktade henne och det tog bara några dagar så
satt Fluga tryggt i Annas trädgård. Örnen
hade inte tagit henne. Vilken tur!
Vi meddelade familjen att Fluga var
återfunnen. Familjen skickade glada tack
tillbaka. Och kanske skulle Fluga till och
med hinna hem till lilla Freyas födelsedag? Hon skulle fylla nio år kommande
söndag. Efter en storartad räddningsaktion påbörjade Fluga sin hemfärd mot
Berlin i rekommenderat brev.
Därefter följde flera veckors väntan
innan vi fick besked om hur det gått.
Hade Postnord och dess tyska motsvarighet levererat? Och hade de gjort det i tid
till Freyas födelsedag? Men så småningom fick vi svar:

SOS - FLUGA

JAHA, TÄNKTE JAG.

Hej hej kära räddare av fluga, förlåt att vi svara först idag! Men Freya vill rita en bild
till är för att tackar er alla. Och det tog lite längre…
Jå, det var helt perfekt: Ert paket med lilla ekorre kom precis två dagar innan Freyas
födelsedag fram till oss och det var inte lätt att säger ingenting till henne till dess.
Speciellt när det blev tårar på kvällen minst en gang innan. Och so blev det verkligen
det bästa födelsedagspresent av alla. Hon var so lyckligt att hon kunde säger ett
enda ord först. Och kanske kändes lille Fluga likadant. Och nu tar hon det med sig
igen precis överallt och vi hoppas bara att det kommer inte gå på äventyrsresa igen.
Tack så hemsk mycket igen från oss och från Freya! Det känns bra att få hjälp bortsett från nationaliteter eller att känner till varandra. Har det alltid bra ute på havet!!!
Och visst få ni gärna skriver om ett litet ekorre från Tyskland på Robinson-äventyr i
Västerviks Skärgården i eras tidning. Fotos få ni också gärna använder.
Kanske ses vi någon gång…
Kram
Freya, Vera & Gunter, paddlare från Berlin

JA, PÅ SJÖN ÄR VI ALLA VÄNNER och hjälper varandra. Och inte kunde väl Fluga sitta
kvar alldeles ensam ute på en tallgren när höststormarna börjar vina över södra Malmö!
Nej, Freya måste få tillbaka sitt älskade gosedjur.
Slutet gott, allting gott.
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Välkom
Välk
ä k mmen till oss!
,VRWKHUP'5.\O
'UDZHU,QR[lUHQQ\PRGHOOEDVHUDGSn
GHWWUDGLWLRQHOOD&5N \OVNnSHW'HQlU
XWIlUGDGVRPHQGUDJOnGDLVWlOOHWI|UGHQ
WUDGLWLRQHOODG|UU|SSQLQJHQ.\OVNnSHW
KDUSUDNWLVNLQUHGQLQJVRPNDQDQSDV
VDVWLOOROLNDEHKRY6NnSHWKDUWUH-VLGLJ
PRQWHULQJVUDPRFKLQQHUEHO\VQLQJ
.RPSUHVVRUQVLWWHUXSSWLOO-EDNWLOORFKlU
IOlNWN\OGWZ/^y͗ϮϭϵϬϬ͗-

(IR\
%UlQVOHFHOOHQLQQHElUI|UGHOHQDYDWWEOLREH
URHQGHDYHOLEU\JJDQHOOHUOnQJYDULJPRWRU
N|UQLQJI|UDWWKnOODEDWWHULHUQDLWULP%UlQV
OHFHOOHQlURFNVn\WWHUVWSnOLWOLJRFKKHOWXQ
GHUKnOOVIUL(QEUlQVOHFHOORPYDQGODUPHWDQRO
WLOOHOHQHUJLPHGHQEDUWHQOLWHQPlQJGNROGL
R[LGRFKYDWWHQnQJDVRPUHVWSURGXNW

0DVWHUY
YROW&KDUJH0DVWHU3OXV

WZ/^y͗ϮϲϵϬϬ͗-

6LPDULQH3,&2
6WDQG
GD
DUGSDNHW|YHUYDNDUPlWHU

&KDUJH0DVWHU3OXVlUQlVWDJHQHUDWLRQVEDWWHUL
ODGGDUHVRPLQWHJUHUDUPXOWLSODIXQNWLRQHULHQHQGD
HQKHW&KDUJHPDVWHU3OXVHUVlWWHUH[WUDEDWWHUL
ODGGDUHEDWWHULLVRODWRUHU965 6SlQQLQJVVW\UGD
ODGGQLQJVUHOlHU SnGHWWDVlWWUHGXFHUDVV\VWHP
NRPSOH[LWHWHQRFKNRVWQDGHQ'HQNODUDUDWWODGGDL
VWRUWVlWWYLONHQEDWWHULNRPELQDWLRQ VRPKHOOVVWSnHWW
VQDEEWRFKVlNHUWVlWWYlUOGHQUXQW

RFKSUHVHQWHUDUVSlQQLQJVWU|PRFK
WHPSHUDWXUSnGLQDEDWWHULHUYLONHWJHU
WZ/^͗ĨƌĊŶϭϭϰϵϬ͗-
GLJNRUUHNWVWDWXV|YHUEDWWHULHWVNRQGLW
LRQKlOVDRFKPnQJDDQGUDDQYlQGEDUD
GDWD
WZ/^y͗ϰϴϵϬ͗-

0DVWHUYROW0/,-(/LW
KLXP,RQEDWWHUL
/LWKLXP,RQKDUPnQJDI|UGH
ODUMlPI|
|UWPHGWUDGLRQHOOD
EO\V\UD-EDWWHULHU0/,-(VSD
UDUXSSWLOOLVWRUOHNRFK
YLNWNDQnWHUODGGDVSnPLQGUHlQHQWLPPHRFKNOD
UDUGMXSXUODGGQLQJDUYLONHWlUWLRJnQJHUVn
P\FNHWVRPEO\V\UD-EDWWHULHU0/,-(NDQHUVlWWDHWW
-$KEO\V\UD-EDWWHUL0/,-(DQYlQGHUGHQH[
WUHPWVlNUD/L)H32-WHNQLNHQWZ/^y͗ϮϮϵϬϬ͗-

)RWRJHQODPSD
6NHSSVKROPHQ
(QQ\´PRGHUQ´IRWRJHQO\NWD
IUnQ.DUOVNURQD/DPSIDEULN
(QGHNRUDWLYGHWDOMLGLWWKHP
RFKGHVV OMXVVSULGHUHWW
KHPWUHYOLJVNHQ(QJDUDQWH
UDGVWlPQLQJVK|MDUH
KHOWHQNHOW

Boka och planera
lanera dina vinterjobb
b med oss
redan nu, så
å blir din båt klar till nästa
ästa sköna
sommar!
Arnold 049082251 arnold.jansson
n@tjustel.se
Björn 049082254 bjorn.frisell@ttjusstel.se
Stefan 049082256 stefan.nilsson@
@tjustel.se
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Star elektronik Barlastgatan 2 59331 Vä
V stervik
0490-82250 star@tjustel.se www.ttjustel.se
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Minns ni...

❯

Bilder från Wikingarnas arkiv.

BILDER FRÅN FÖRR

Wikingarnas första luciafirande i klubbhuset 1946. Lucia
Marianne Törnblom. Ca 100 personer var na
̈ rvarande.
Bengt Andersson och Kalle Koster, 60--talet.

Christer Lindqvist,
Per Larsson
& A
̊ ke Boqvist.
3a i SmaragdSM 1996.

Erik Elmé r, 1976.

Fikapaus under arbetet med klubbhuset 1946.

Maria
Dahlquist
1998.

̈ nster Sven Hultman,
̊ n va
Bryggsnack 60-talet. fra
̈ llberg, Bengt Andersson,
̈ nd, Einar Kvapen Sa
Oka
Eric Hoffsten, Valter Liffner. JPG

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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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
Medlemskap och gemenskap

När man går med i en förening gör man oftast det för att inom föreningens gemenskap samlas kring gemensamma intressen, lösa gemensamma
problem eller behov och för att föreningens syfte och intresse stämmer
överens med ens egna. Kort sagt, det handlar om att ge och ta.
Genom WSSW:s verksamhet är det många som får gemenskap, segling och en plats för sin båt. Men det betyder också att det är mycket som
behöver göras. För att hålla nere sällskapets kostnader och därmed
avgifterna har vi infört en arbetsplikt för dem som har brygg- och/eller
uppläggningsplats.
Det finns många arbetsuppgifter som inte behöver utföras på de gemensamma arbetsdagarna, arbetsuppgifter som man kan utföra ensam
eller tillsammans med andra. Det handlar om att vara funktionärer vid
seglingar, ledare i Seglarskolan, underhåll av klubbens båtar, hamnvärd
under sommaren, fixa korvgrillning eller fester och mycket mera.

Kontakta någon i styrelsen om vad du kan göra! Du som omfattas av
arbetsplikt kontaktar den sektion inom vilken du är listad för arbetsplikt.
Kolla på hemsidan. Och du som kan tänka dig att arbeta inom styrelsen
eller någon sektion kontaktar valberedningen. Kontaktuppgifter finns på
hemsidan.
Vi ses på Notholmen
Mona Åkerman, sekreterare

Vilken sommar!

28°c i havet och sol. Så mycket som
jag badat denna sommar vet jag inte
när jag gjorde senast. Kanske när man
var liten och runt 10 år. Men nu är
man över 50 och inte lika tuff.
Hur som helst, utifrån era berättelser
ser det ut som om även ni har haft en
mycket bra sommar. Barnen på Skansholmen som ”bara får äta”, Ekorren
som smiter, vuxna som på äldre dar
upptäcker tjusningen med att segla.
– Ja, detta är lite av allt ni bidragit
med i detta nummer.
Så jag önskar er en
trevlig läsning och
God Jul &
Gott Nytt År.

Therése Jonsson
Redaktör m.m.

